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ANALISIS PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), PRICE EARNING 
RATIO (PER), RETURN ON EQUITY (ROE), DAN DEBT TO EQUITY 

RATIO (DER) TERHADAP RETURN SAHAM 
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Bursa Efek Indonesia Untuk Periode 2004-2007) 
 

Oleh : Lilla Puspita Kurniasih 
Dosen Pembimbing : Juni Herawati, SE, MM. 

 
ABSTRAKSI 

 
 Tujuan utama investor untuk melakukan investasi adalah untuk 

memperoleh return (tingkat pengembalian). Semua investor ingin agar 
investasinya mendapatkan return yang setinggi-tingginya. Akan tetapi kenyataan 
membuktikan bahwa return dari investasi adalah tidak pasti. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Earning per Share (EPS), Price 
Earning Ratio (PER), Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
terhadap return saham perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 

 Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling method, 
sehingga diperoleh sampel sebanyak 9 otomotif dan komponennya yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2007. Uji hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun uji hipotesis yang 
digunakan adalah Uji F, Uji t dan Koefisien Determinasi R2. Uji F yang untuk 
menguji signifikansi pengaruh variabel X secara keseluruhan terhadap variabel 
Y. Uji  t digunakan untuk mengetahui pengaruh tiap – tiap variabel independen 
secara parsial terhadap variabel independen. Dan Koefisien determinasi (R2) 
berguna untuk mengetahui besarnya persentase dari model persamaan yang 
digunakan dalam penelitian ini apakah telah mampu menjelaskan informasi yang 
terkandung dalam data dengan cara menghitung besarnya pengaruh langsung 
dari tiap – tiap variabel independen terhadap variabel independen.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dengan 
menggunakan Uji F, variabel Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 
(PER), Return On Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 
terhadap return saham pada perusahaan otomotif dan komponennya yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Uji t hanya variabel Price 
Earning Ratio (PER), Return On Equity (ROE) yang berpengaruh secara parsial 
terhadap return saham pada perusahaan otomotif dan komponennya yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga menghasilkan koefisien 
determinasi yang disesuaikan (Adjusted R2) sebesar 0,334. Hasil tersebut 
menunjukkan variasi return saham yang dapat dijelaskan oleh variabel Earning 
Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Equity (ROE) dan Debt 
to Equity Ratio (DER) dalam persamaan regresi hanya sebesar 33,4%, sedangkan 
sisanya sebesar 66,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan model. 

 
Kata Kunci : Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On 

Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER) dan return saham. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Perusahaan selaku entitas bisnis didirikan dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk kelangsungan usaha. Modal 

adalah salah satu  faktor yang dominan dalam kelangsungan usaha perusahaan. 

Modal tersebut bisa diperoleh dari investor, yaitu pemegang saham. Investor 

memliki andil besar dalam memajukan perusahaan terutama yang terkait dengan 

pengelolaan dana atau modal disetor. Dari sudut pandang investor, alasan yang 

mendasari dalam berinvestasi adalah untuk memanfaatkan kelebihan dana yang 

dimiliki dan mempererat hubungan bisnis, atau mendapatkan keuntungan dari 

perdagangan sekuritas. Jogiyanto Hartono (2000:5) menyebutkan bahwa investasi 

adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang 

efisien selama periode waktu tertentu. Jadi, dengan adanya kesempatan produksi 

yang efisien, penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestaikan ke produksi 

tersebut  akan meningkatkan utility total. 

Salah satu media investasi bagi investor adalah pasar modal. Pasar modal 

adalah arena untuk mengerahkan dana yang bersumber dari pemodal baik 

kalangan investor individual maupun institusional yang digunakan perusahaan 

untuk tujuan produktif. Pasar modal memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena pasar modal memiliki dua fungsi, 

yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan ( Suad Husnan 1998:5). Peranan pasar 
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modal dalam fungsi ekonomi sangat penting dalam menjembatani hubungan 

antara penyedia dana (investor) dan pengguna dana (perusahaan go public). 

Sedangkan dalam fungsi keuangan, pasar modal menyediakan dana kepada pihak 

– pihak yang memerlukan dana dan pihak – pihak yang kelebihan menyediakan 

dana tanpa harus terlibat langsung dalam aktiva riil yang diperlukan dalam 

berinvestasi. Kehadiran pasar modal akan menambah pilihan investasi sehingga 

investor memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan dana yang mereka miliki.  

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat 

ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Kegiatan 

investasi dapat dilakukan ke dalam bentuk sektor riil dan sektor keuangan. Sektor 

riil merupakan media investasi yang berwujud fisik contohnya; kendaraan 

bermotor, rumah, gedung, tanah, mesin, dsb. Sedangkan sektor keuangan 

dihubungkan dengan penanaman dana dalam berbagai jenis portofolio surat 

berharga. Salah satu contoh investasi ini adalah saham yang menunjukkan adanya 

kepemilikian penanam dana (investor) atas suatu perusahaan yang telah go public 

(telah menjual saham kepada masyarakat luas). 

Investasi dalam saham merupakan salah satu pilihan investasi yang banyak 

menarik minat investor karena dapat memberikan return (tingkat pengembalian) 

yang menjanjikan dengan tingkat risiko tertentu. Return atas pemilikan sekuritas 

khususnya saham dapat diperoleh dalam dua bentuk, yaitu deviden dan capital 

gain (kenaikan harga jual saham diatas harga belinya). Dalam upaya 

meminimalkan risiko saham, biasanya investor melakukan analisa terhadap 

kondisi perekonomian, gejolak politik, sosial dan budaya, kondisi perusahaan 
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emiten, dsb. Dalam menganalisa hal-hal tersebut maka dibutuhkan informasi yang 

akurat agar hasil analisa akan menjadi baik sehingga pada akhirnya dapat 

membuat suatu keputusan investasi yang tepat. Sumber-sumber informasi tersebut 

dapat diperoleh melalui rekan sesama investor, berita di media massa, rumors, 

RTI  (Real Time Information), situs internet, nasihat pialang, laporan keuangan, 

prospektus emiten, dan masih banyak lagi. 

Terdapat banyak cara dalam menganalisa saham. Setiap orang bisa 

memiliki caranya sendiri. Ada yang bersifat intiutif menggunakan firasat, ada 

yang berdasarkan ramalan serta ada juga yang berdasarkan analisis fundamental. 

Adapun pendekatan unuk penilaian investasi saham menurut Sunariyah 

(2006:168) antara lain pendekatan analisis teknikal dan pendekatan analisis 

fundamental. Masyarakat pemodal atau investor sangat berkepentingan terhadap 

perkembangan, kondisi serta kinerja perusahaan. Atas dasar itulah para investor 

mengukur keberhasilan kinerja perusahaan yang akan atau telah menjadi obyek 

investasinya.  

Salah satu bentuk ukuran kinerja perusahaan adalah kondisi keuangan 

perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan dapat dijadikan jendela untuk 

melihat kondisi internal perusahaan. Dengan begitu kita dapat menemukan tanda-

tanda permasalahan serta prospek kedepan perusahaan tersebut. Pada prinsipnya 

semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, maka akan 

meningkatkan permintaan saham perusahaan sehingga harga pasar saham akan 

mengalami peningkatan.  
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Pengukuran kinerja biasanya dilakukan berdasarkan informasi yang tersaji dalam 

laporan keuangan. Akan tetapi informasi dalam laporan tersebut belum memberi 

manfaat yang optimal jika tidak dilakukan analisa lebih lanjut. Untuk 

mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, maka salah satu analisa 

yang dapat dilakukan seorang investor adalah dengan menggunakan rasio 

keuangan. Rasio ini membandingkan rasio saat ini dengan rasio masa lalu dari 

perusahaan yang sama. Rasio keuangan hanya menyederhanakan hubungan antara 

pos-pos dalam laporan keuangan. Jenis - jenis rasio keuangan yang biasanya 

digunakan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas 

(Munawir, 2002:31). 

 Pemerintah sejak awal terus berupaya mewujudkan industri otomotif 

nasional yang kokoh dan kuat. Pada hari ini kita mencatat sejarah baru karena 

industri otomotif nasional telah mampu memasuki jejaring pasar pemain global. 

Ekspor perdana kendaraan niaga yang dilakukan oleh  Astra Daihatsu Motor ke 

Jepang menjadi fakta bahwa industri nasional tetap bertumbuh dengan baik. 

Menperin juga menegaskan bahwa perkembangan pasar dalam negeri mengalami 

pertumbuhan yang positip dan kegiatan ekspor produk otomotif termasuk 

komponennya mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Selama tahun 2007 

tercatat sekitar 55 ribu unit kendaraan roda-4 telah berhasil di ekspor, atau 

meningkat sekitar 83% dibanding ekspor pada tahun 2006 sebesar 30 ribu unit 

(Sumber: http://www.siaranperscom, diakses 26 Januari 2009). 

Saham di sektor otomotif pada 2007 diprediksi akan lebih prospektif 

dibanding 2006. Turunnya laju inflasi dan semakin rendahnya bunga patokan 
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Bank Indonesia (BI Rate) menjadi pendorong utama membaiknya sektor otomotif 

tahun ini. Tahun lalu sektor otomotif relatif kurang bersinar karena rendahnya 

daya beli masyarakat akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dan 

tingginya bunga kredit. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia memperkirakan 

target penjualan sepeda motor sebesar 4,2 juta unit sampai akhir 2006 sulit 

tercapai. Hingga Oktober 2006, angka penjualan baru mencapai 3.460.314 unit. 

Begitu pula penjualan mobil. Menurut Gabungan Industri Kendaraan Indonesia, 

target penjualan 330 ribu hingga akhir 2006 akan meleset. Sampai Oktober, 

penjualan baru mencapai 255.701 unit (Sumber : http://www.korantempo.com, 

diakses 26 Januari 2009). 

Saham emiten otomotif di bursa Jakarta tampaknya kembali berpeluang 

membukukan kenaikan harga. Terbukti, dalam sepekan lalu, seiring dengan 

penurunan suku bunga perbankan yang terus berlanjut, investor kembali 

melakukan spekulasi beli pada saham otomotif. Alhasil, saham sektor otomotif, 

seperti PT Astra International Tbk., PT Tunas Ridean Tbk., dan PT Indomobil 

Sukses Internasional Tbk., kembali masuk radar para investor saham. Pengamat 

pasar modal Edwin Sebayang mengatakan, meski volume penjualan kendaraan 

bermotor mengalami penurunan pada Januari 2007, hal itu tidak menurunkan 

minat investor membeli saham otomotif di lantai bursa. Menurut Edwin, 

penjualan kendaraan bermotor nasional pada 2006 memang anjlok menjadi 319 

ribu unit dibanding 2005, yang mencapai 534 ribu unit. Penurunan ini merupakan 

akibat dari dampak lesunya bisnis otomotif pada semester pertama 2006 setelah 

pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar 126 persen pada 
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Oktober 2005. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia sebelumnya 

telah mentargetkan penjualan kendaraan nasional 2007 mencapai 360 ribu unit, 

naik 12,65 persen dibanding 2006. PT Toyota Astra Motor juga optimistis mampu 

menjadi pemimpin pasar otomotif dengan target pangsa pasar 34 persen. 

Sementara itu, PT Indomobil pada 2007 ini mentargetkan penjualan mobil 

sebanyak 88 ribu unit dengan pangsa pasar 20 persen (Sumber : 

http://www.korantempo.com, diakses 26 Januari 2009). 

Penelitian tentang hubungan antara kinerja keuangan perusahaan terhadap 

return saham telah banyak dilakukan. Taufik Rahman (2004) meneliti hubungan 

antara variabel kinerja keuangan Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER), dan Economic 

Value Added  (EVA) dengan return saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kelima variabel tersebut secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham, dan secara parsial hanya variabel Debt to Equity Ratio 

(DER) yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

Arshinta Kurniasari (2007) meneliti keterkaitan antara kinerja keuangan 

perusahaan yang diwakili oleh Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) dan variabel 

Market Value Added  (MVA)  terhadap return saham pada perusahaan manufaktur 

yang listing di BEJ. Hasil penelitiannya adalah bahwa secara simultan semua 

variabel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Sedangkan 

secara parsial, hanya variabel Price Earning Ratio, Debt to Equity Ratio,dan 

Market Value Added  yang mempunyai pengaruh terhadap return saham.  
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Adi Yunanto (2007) meneliti mengenai pengaruh indikator Return On 

Asset (ROA), Price Earning Ratio (PER) dan Economic Vakue Added (EVA)  

terhadap return  saham. Dengan objek penelitian pada Badan-Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan termasuk dalam jenis 

usaha sektor perbankan dan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada sektor perbankan, variabel Return On Asset (ROA), Price Earning Ratio 

(PER) dan Economic Vakue Added (EVA) tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap return saham. Pada sektor pertambangan, variabel Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER) dan Economic Vakue 

Added (EVA) berpengaruh secara simultan terhadap return saham. Sedangkan 

pada sektor perbankan, hanya variabel Return On Asset (ROA) yang mempunyai 

pengaruh positif dan berpengaruh secara parsial terhadap return saham.  Pada 

sektor pertambangan, hanya variabel Price Earning Ratio (PER) yang mempunyai 

pengaruh positif dan berpengaruh secara parsial terhadap return saham. 

Rasio keuangan yang dipilih sebagai variabel independen dalam penelitian 

adalah rasio keuangan yang dalam perhitungan secara matematis mempengaruhi 

saham. Adapun rasio keuangan yang dipilih yaitu Earning Per Share dan Price 

Earning Ratio yang merupakan variabel dari Capital Market Ratio, sedangkan 

Debt to Equity dan Return On Equity adalah variabel dari Leverage dan 

Profitability Ratio. 

  Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) merupakan 

variabel dari Capital Market Ratio. Capital Market Ratio, yaitu rasio yang melihat 

perkembangan nilai perusahaan (Sundjaya dan Barlian, 2003:60). Earning Per 
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Share dan Price Earning Ratio merupakan bagian dari rasio pasar dimana sudut 

pandang rasio pasar ini lebih banyak berdasarkan pada sudut pandang investor 

atau calon investor. Earnings menjadi dasar untuk pembayaran deviden dan 

menjadi dasar untuk peningkatan nilai saham dimasa yang akan datang, karena itu 

para investor selalu tertarik dengan Earning Per Share yang dilaporkan oleh 

perusahaan. PER digunakan oleh para investor untuk memprediksi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang (Helfert, 

1997:93). Investor menganalisis saham melalui Price Earning Ratio dikarenakan 

adanya keinginan akan hasil (return) yang layak dari suatu investasi saham. 

Semakin besar PER berarti harga per lembar saham semakin baik.  

  Debt to Equity Ratio (DER) merupakan variabel dari Leverage yang 

digunakan untuk mengukur besarnya hutang yang dapat dijamin dengan ekuitas 

perusahaan. Weston dan Brigham (1999:132-134) mengungkapkan bahwa 

financial leverage terjadi apabila perusahaan menggunakan dana yang 

mempunyai beban tetap, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan para 

pemegang saham. Semakin tinggi DER maka akan semakin besar resiko keuangan 

yang ditanggung perusahaan sehingga semakin besar pula resiko pemegang saham 

untuk mendapatkan return yang optimal. 

  Return On Equity (ROE) merupakan variabel dari Profitability Ratio. 

Rasio ini menjelaskan laba bersih yang dihasilkan untuk setiap ekuitas (baik 

pemilik saham biasa maupun pemegang saham preferen). Bagi manajemen 

sebagai pihak internal perusahaan, ROE mempunyai arti penting untuk menilai 

kinerja perusahaan dalam memenuhi harapan pemegang saham (stockholders). 
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Semakin besar Return On Equity (ROE) menandakan bahwa perusahaan semakin 

baik dalam mensejahterakan para pemegang sahamnya yang bisa dihasilkan dari 

setiap lembar saham (Arshinta Kurniasari, 2007:51). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dituangkan dalam judul :  

“Analisis Pengaruh Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), 

Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return 

Saham (Studi pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2004 - 2007)“  

 

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah menjadi pokok 

pembahasan yaitu:  

1.  Apakah rasio keuangan berupa Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER), secara 

bersama – sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap return saham 

perusahaan otomotif dan komponennya di Bursa Efek Indonesia? 

2.  Apakah rasio keuangan berupa Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER), secara 

individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

otomotif dan komponennya di Bursa Efek Indonesia? 
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3.  Dari Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Equity 

(ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) variabel manakah yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap return saham perusahaan otomotif dan 

komponennya di Bursa Efek Indonesia?  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah:  

1.  Untuk mengetahui apakah rasio keuangan berupa Earning per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity 

Ratio (DER), secara bersama – sama (simultan) berpengaruh signifikan 

terhadap return saham perusahaan otomotif dan komponennya di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui apakah rasio keuangan berupa Earning per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity 

Ratio (DER), secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap return 

saham perusahaan otomotif dan komponennya di Bursa Efek Indonesia. 

3.  Untuk mengetahui mana diantara Earning per Share (EPS), Price Earning 

Ratio (PER), Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER), yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap return saham perusahaan otomotif 

dan komponennya di Bursa Efek Indonesia. 
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1.5. Manfaat Penelitian  

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang berguna bagi berbagai pihak yaitu:  

1. Bagi Peneliti 

• Sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai praktik di pasar modal 

Indonesia, khususnya mengenai variabel kinerja keuangan suatu perusahaan 

yang dapat digunakan dalam mengukur return saham.   

2. Bagi Perusahaan 

• Diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengelola keuangan 

perusahaan dan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

dalam mencapai tujuan organisasi yang ditetapkanndan memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham, dalam artian perusahaan memberikan 

berhasil memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor.  

• Sebagai informasi mengenai besarnya keeratan hubungan Earning per Share 

(EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Equity (ROE), dan Debt to 

Equity Ratio (DER) terhadap return saham. 

3. Bagi Masyarakat 

• Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menentukan 

kebijakan dalam menginvestasikan dananya dalam bentuk saham.  

• Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan 

pengetahuan dalam bidang keuangan khususnya dalam menganalisis kinerja 

keuangan perusahaan serta dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan 

penelitian yang lebih mendalam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian antara lain: 

a.   Taufik Rahman (2004)  

Penelitiannya menguji keterkaitan antara kinerja keuangan perusahaan yang 

diwakili oleh Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return 

On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER), dan  penambahan variabel 

model Economic Value Added  (EVA) terhadap return saham. Jumlah sampel 

yang digunakan sebanyak 15 perusahaan yang termassuk kategori consumer 

goods yang terdaftar di BEJ dengan periode pengamatan selama tahun 1999 - 

2001. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan,semua  

variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Secara 

parsial, hanya variabel Debt to Equity Ratio (DER) yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap return saham dengan koefisien determinasi model regresi 

0,278. 

b.   Adi Yunanto (2007)  

Penelitiannya mengenai pengaruh indikator Return On Asset (ROA), Return 

On Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER) dan Economic Vakue Added 

(EVA) terhadap return  saham. Pengamatan dilakukan selama periode 2003 – 

2005 dengan menggunakan objek penelitian pada Badan-Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang terdaftar di BEJ dan termasuk dalam jenis usaha sektor 
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perbankan dan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

sektor perbankan, variabel Return On Asset (ROA), Price Earning Ratio 

(PER) dan Economic Vakue Added (EVA) tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap return saham. Pada sektor pertambangan, variabel Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER) dan Economic 

Vakue Added (EVA) berpengaruh secara simultan terhadap return saham. 

Sedangkan pada sektor perbankan, hanya variabel Return On Asset (ROA) 

yang mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh secara parsial terhadap 

return saham.  Pada sektor pertambangan, hanya variabel Price Earning Ratio 

(PER) yang mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh secara parsial 

terhadap return saham. 

c. Arshinta Kurniasari (2007) 

Penelitiannya menguji keterkaitan antara kinerja keuangan perusahaan yang 

diwakili oleh Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return 

On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER), dan penambahan variabel 

model Market Value Added  (MVA)  terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur yang listing di BEJ dengan periode penelitian tahun 2003 – 2005. 

Hasil penelitiannya adalah bahwa secara simultan variabel Earning per Share 

(EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Equity (ROE), dan Debt to 

Equity Ratio (DER), dan Market Value Added  (MVA)  mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap return saham. Sedangkan secara parsial, hanya 

variabel Price Earning Ratio (PER), Debt to Equity Ratio (DER), dan Market 
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Value Added  (MVA) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap return 

saham dengan koefisien determinasi model regresi 0,686. 

d. Agusto Christo Victorio Tuhumury (2007) 

Penelitiannya mengenai pengaruh antara kinerja keuangan perusahaan yang 

diwakili oleh Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan 

Return On Equity (ROE), terhadap return saham pada perusahaan otomotif 

dan komponennya yang listing di BEJ dengan periode penelitian tahun 2003 – 

2005. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan variabel EPS, 

PER, dan ROE mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

Sedangkan secara parsial, hanya variabel ROE yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap return saham dengan koefisien determinasi model regresi 

0,243. 

 

2.2. Kinerja Keuangan Perusahaan 

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan 

 Pengukuran kinerja perusahaan yang dapat digunakan bersifat keuangan 

dan non keuangan menurut Kaplan dan Norton (1996:32) : 

a) Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) mengukur efektifitas 
manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan 
dari penjualan dan investasi. 

b) Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur kemampuan 
perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya dalam 
pertumbuhan perekonomian dan dalam industri atau pasar 
produk tempatnya beroperasi. Contoh : Employee Turn Over. 

c) Ukuran Penilaian (Valuation Measures) mengukur kemampuan 
manajemen untuk mencapai nilai – nilai pasar yang melebihi 
pengeluaran kas misalnya Number of Complain, Responsive 
Service, Error Rate dan Reward. 
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Sedangkan Helfert (1997:67) menyatakan bahwa : 
 
”Kinerja keuangan adalah hasil dari banyak keputusan individu 
yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen perusahaan. 
Kinerja keuangan merupakan ukuran tingkat keberhasilan 
manajemen dalam mengelola sumber daya keuangan perusahaan, 
dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengelolaan investasi 
perusahaan dalam segala bentuknya sebagai upaya untuk 
menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya.”. 

 
2.2.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan 

Munawir (2002:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan adalah :  

1.  Mengetahui tingkat likuiditas  
Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan 
pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi 
kewajibannya pada saat ditagih berarti perusahaan tersebut 
berada dalam keadaan likuid. Sebaliknya apabila perusahaan 
tidak dapat memenuhi kewajibannya saat ditagih berarti 
perusahaan tersebut dikatakan dalam keadaan illikuid. 
Perusahaan dikatakan dapat memenuhi kewajiban keuangan 
tepat pada waktunya apabila perusahaan mempunyai aktiva 
lancar lebih besar daripada hutang lancarnya. 

2.   Mengetahui tingkat solvabilitas  
Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 
dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka 
panjang.  

3.   Mengetahui tingkat rentabilitas  
Rentabilitas atau disebut dengan profitablitas menunjukkan 
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 
periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan dapat diukur 
berdasarkan kesuksesan perusahaan dan kemampuan 
menggunakan aktivanya secara produktif.  

4.   Mengetahui tingkat stabilitas  
Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan 
usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 
mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar 
hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-
hutangnya tepat pada waktunya.  
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 Berdasarkan tujuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penilaian 

kinerja keuangan perusahaan berguna untuk mengevaluasi perubahan atas dasar 

sumber daya yang dimiliki perusahaan apakah menunjukkan kenaikan, statis atau 

penurunan. Dari informasi tersebut, manajer perusahaan dapat mengetahui 

kelebihan dan kekurangan perusahaan yang dikelolanya sehingga manajer dapat 

mengambil keputusan. Apabila terdapat kekurangan, maka manajer harus segera 

mengatasi dan mencari jalan keluarnya dan apabila terdapat kelebihan, maka 

manajer harus mempertahankan kelebihan tersebut atau bahkan meningkatkannya. 

 

2.3. Investasi 

2.3.1. Pengertian Investasi 

 Sunariyah (2006:4) mendefinisikan investasi sebagai penanaman modal 

untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama 

dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Keputusan 

penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang 

memiliki kelebihan dana. Sedangkan menurut Yuliati (1996:23) investasi dapat 

diartikan sebagai cara penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung 

yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat (keuntungan) tertentu sebagai hasil 

penanaman modal tersebut. 

2.3.2. Jenis Investasi 

 Menurut Sunariyah (2006:2) investasi dalam arti luas terdiri dari dua 

bagian utama yaitu investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets) dan investasi 

dalam bentuk surat – surat berharga atau sekuritas (marketable securities atau 
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financial assets). Aktiva riil adalah aktiva berwujud seperti emas, barang – barang 

seni dan real assets. Sedangkan aktiva finansial adalah surat – surat berharga yang 

pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh suatu entitas. 

Sunariyah (2006:2) juga membagi investasi dalam dua bentuk, yaitu : 

1. Investasi langsung (direct  investment) 
 Diartikan sebagai suatu pemilikan surat – surat berharga secara 

langsung dalam suatu institusi atau perusahaan yang secara 
resmi telah go public dengan harapan akan mendapatkan 
keuntungan berupa penghasilan deviden dan capital gain.  

2. Investasi tidak langsung (indirect  investment) 
 Investasi yang terjadi bila surat – surat berharga yang dimiliki 

diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi yang 
berfungsi sebagai perantara. Pemilikan aktiva tidak langsung 
dilakukan melalui lembaga – lembaga keuangan yang terdaftar, 
yang bertindak sebagai perantara atau intermediary. Investor 
mendapatkan deviden dan capital gain seperti halnya dalam 
investasi langsung. 

 
2.3.3. Proses Investasi 

 Proses investasi tentu harus diketahui oleh investor bebelum memutuskan 

melakukan investasi di pasar modal. Fabozzi (1999:2-5) menyatakan bahwa 

terdapat lima langkah dalam proses investasi, yaitu : 

1. Menetapkan sasaran investasi 
 Sasaran investasi bergantung pada tiap – tiap investor atau 

institusi. Sebagai contoh, bagi bank atau asosiasi simpan 
pinjam, dana diperleh  dari penerbitan sertifikat deposito. Dana 
- dana ini kemudian diinvestasikan dalam bentuk pinjaman dan 
surat berharga. Sasaran institusi ini adalah memperoleh 
pengembalian dana yang diinvestasikan yang jumlahnya lebih 
besar dari biaya yang dikeluarkan. 

2. Membuat kebijakan investasi 
 Kebijakan invesatsi ini dibuat untuk memenuhi sasaran 

investasi. Penetapan kebijakan dimulai dengan keputusan 
alokasi aktiva/aset, yaitu investor harus memutuskan 
bagaimana dana sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok 
aktiva utama yang ada, umumnya meliputi saham, obligasi, 
real estate dan sekuritas – sekuritas luar negeri. 
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3. Memilih strategi investasi 
 Agar investasi menghasilkan keuntunan yang maksimal 

hendaknya pemilihan strategi sesuai dengan sasaran dan 
kebijakan investasi. 

4. Memilih aktiva atau asset 
 Pada tahap ini investor berusaha untuk merancang investasi 

yang efisien dan hal ini membutuhkan evaluasi terhadap tiap – 
tiap sekuritas. 

5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja 
 Tahap ini meliputi pengukuran kinerja dan selanjutnya 

pengevaluasian kinerja secara relatif terhadap investasi yang 
telah ditentukan/dijalankan.  

 

2.4. Pasar Modal 

2.4.1. Pengertian Pasar Modal 

Secara umum pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua 

lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang 

beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa 

gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, 

dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang 

efek (Sunariyah, 2006:4-5). Secara formal pasar modal dapat didefinisikan 

sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta (Suad 

Husnan, 1998:3). Sunariyah (2006:5) meyatakan bahwa transaksi investasi atau 

jual beli surat berharga di pasar modal dapat berbentuk : 

1. Utang berjangka (jangka pendek / panjang). Utang berjangka 
merupakan salah satu bentuk pendanaan dalam suatu entitas 
(badan usaha) yang dilakukan dengan menerbitkan surat 
berharga dan dijual kepada para pemilik dana ataupun para 
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pemodal. Dalam rangka pendanaan utang jangka panjang 
dikenal dua macam surat berharga, yaitu : 
a. Surat Obligasi, merupakan surat pengakuan utang oleh 

suatu entitas (biasanya berbentuk badan usaha perseroan 
terbatas) dengan disertai janji memberikan imbalan bunga 
dengan rate tertentu. Obligasi berjangka biasanya 
mempunyai hari jatuh tempo relatif panjang yaitu diatas 3 
tahun. 

b. Sekuritas lainnya, terdiri dari berbagai jenis sekuritas yang 
biasanya disebut sekuritas kredit, misalnya : right, warran, 
opsi, dan future. Sekuritas kredit mempunyai hari jatuh 
tempo relatif pendek, yang disebut berjangka menengah 
yaitu antara 1 sampai 3 tahun. 

2. Penyertaan. Merupakan salah satu bentuk penanaman modal 
pada suatu entitas yang dilakukan dengan menyetorkan 
sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai 
sebagian hak pemilikan atas perusahaan tersebut. Badan usaha 
yang membutuhkan pendanaan menerbitkan surat berharga dan 
dijual kepada pemodal yang mengakibatkan para pemodal 
tersebut dapat memiliki sebagian perusahaan sebesar jumlah 
surat berharga yang dikuasainya. Surat berharga semacam ini 
umumnya disebut saham (share). 

 
2.4.2. Jenis Pasar Modal 

 Penjualan saham pada masyarakat (investor individu atau lembaga) dapat 

dilakukan dalam beberapa cara, sesuai dengan jenis atau bentuk pasar  modal 

dimana sekuritas tersebut diperjualbelikan. Jenis – jenis pasar modal menurut 

Sunariyah (2006:12) ada beberapa macam, yaitu : 

1. Pasar Perdana (First Market) 
 Adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan 

saham (emiten) kepada investor selama waktu yang ditetapkan 
oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut di 
perdagangkan di pasar sekunder. Dengan kata lain pasar 
perdana merupakan pasar modal yang memperdagangkan 
saham – saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk 
pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham tersebut 
dicatatkan di bursa. 

2. Pasar Sekunder (Second Market) 
 Pasar ini didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah 

melewati masa penawaran pada pasar perdana. Jadi, pasar 
perdana merupaan pasar dimana saham dan sekuritas lain 
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diperjualbelikan secara luas, setelah melalui masa penjualan di 
pasar perdana. Harga pasar di pasar sekunder ditentukan oleh 
permintan dan penawaran antara pembeli dan penjual. 
Besarnya permintaan dan penawaran ini dipengaruhi oleh dua 
faktor, yaitu : 
• Faktor Internal Perusahaan 
 Faktor ini berhubungan dengan kebijakan internal pada 

suatu peruahaan beserta kinerja yang telah dicapai. Hal ini 
berkaitan dengan hal – hal yang seharusnya dapat 
dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Misalnya, 
Earning Per Share (EPS), besarnya deviden yang dibagi 
(Deviden Pay out Ratio (DPR)), kinerja manajemen 
perusahaan, prospek perusahaan di masa yang akan datang 
dan lain – lain. 

• Faktor Eksternal Perusahaan 
 Yaitu hal – hal di luar kemampuan perusahaan atau di luar 

kemampuan manajemen untuk mengendalikan. Misalnya 
kondisi ekonomi yang selalu berubah – ubah. 

3. Pasar Ketiga (Third Market) 
 Adalah tempat perdagangan atau sekuritas lain di luar bursa 

(over the counter market). Di Indonesia, pasar ketiga ini 
disebut bursa pararel. Menurut Pakdes 1989 bursa paralel 
merupkan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di 
luar bursa efek resmi, dalam bentuk pasar sekunder yang diatur 
dan dilaksanakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan 
Efek dengan diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar 
Modal. Dalam pasar ketiga ini tidak memiliki pusat lokasi 
perdagangan yang dinamakan floor trading (lantai bursa). 
Operasi yang ada pada pasar ketiga berupa pemusatan 
informasi yang disebut “trading informatian”. Informasi yang 
diberikan dalam pasar ini meliputi : harga saham, jumlah 
transaksi dan keterangan lainnya mengenai surat berharga yang 
bersangkutan. Dalam sistem perdagangan ini pialang dapat 
bertindak dalam kedudukan sebagai pedagang efek. 

4. Pasar Keempat (Fourth Market) 
 Merupakan bentuk perdagangan efek antara investor atau 

dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham 
ke pemegang saham lainnya tanpa melalui perantara pedagang 
efek. Pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan 
diantara institusi berkapasitas besar untuk menghindari komisi 
broker. Bentuk transaksi dalam perdagangan semacam ini 
biasanya dilakukan dalam jumlah besar (block sales). Contoh 
pasar keempat ini, misalnya Istinet yang dimiliki oleh Reuter 
yang menangani lebih dari satu milyar lembar saham setiap 
tahunnya. 
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2.4.3. Peran dan Fungsi Pasar Modal 

Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara yang pada 

dasarnya mempunyai kesamaan antara satu negara dengan negara yang lain.    

Hampir semua negara di dunia ini mempunyai pasar modal, yang bertujuan 

menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam 

memenuhi permintaan dan penawaran modal. Menurut Sunariyah (2006:7-8) 

seberapa besar peranan pasar modal dalam suatu negara dapat dilihat dari 5 (lima) 

aspek  mikro berikut ini : 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan 
penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga 
yang diperjualbelikan. Ditinjau dari segi lain, pasar modal 
memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga 
kedua belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa melalui 
tatap muka. 

2. Pasar modal memberi kesempatan kepada para investor untuk 
memperoleh hasil (return) yang diharapkan. Keadaan tersebut 
akan mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi 
keinginan investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan.  

3. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk 
menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga 
lainnya. Dengan beroperasinya pasar modal para investor dapat 
melikuidasi surat berharga yang dimilikinya setiap saat. 

4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. 
Masyarakat umum mempunyai kesempatan untuk 
mempertimbangkan alternatif cara penggunaan uang mereka, 
yaitu dengan membeli sebagian kecil saham perusahaan publik.  

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat 
berharga. Bagi para investor, keputusan investasi harus 
didasarkan pada tersedianya informasi bagi para investor 
secara lengkap. Dengan adanya pasar modal, biaya untuk 
memperoleh informasi yang harus ditanggung oleh para peaku 
bursa akan lebih murah. 

 
Dan dalam rangka perekonomian secara nasional (tinjauan secara makro) 

atau dalam kehidupan sehari-hari, pasar modal mempunyai peranan yang lebih 
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luas jangkauannya. Peranan pasar modal dalam suatu perekonomian negara adalah 

sebagai berikut (Sunariyah 2006:8-10): 

1. Fungsi Tabungan (Saving Function) 
Bagi penabung, metode yang akan digunakan sangat 
dipengaruhi oleh kemungkinan rugi sebagai akibat penurunan 
nilai mata uang, inflasi, resiko hilang dan lain-lain. Apabila 
seseorang ingin mempertahankan nilai sejumlah uang yang 
dimilikinya, maka dia perlu mempertimbangkan agar kerugian 
yang bakal dideritanya tetap minimal yaitu dengan cara 
investasi. 

2. Fungsi Kekayaan (Wealth Function) 
Pasar modal adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan 
dalam jangka panjang dan jangka pendek sampai dengan 
kekayaan tersebut dapat dipergunakan kembali. Cara ini lebih 
baik karena kekayaan itu tidak mengalami depresiasi 
(penyusutan) seperti aktiva lain. 

3. Fungsi Likuiditas (Liquidity Function) 
Kekayaan yang disimpan dalam surat-surat berharga, bisa 
dilikuidasi melalui pasar modal dengan resiko yang sangat 
minimal dibandingkan dengan aktiva lain. Proses likuidasi 
surat berharga dengan biaya relatif murah dan lebih cepat. 
Dengan kata lain, pasar modal adalah ready market untuk 
melayani pemenuhan likuiditas para pemegang surat berharga. 

4. Fungsi Pinjaman (Credit Function)  
Pasar modal bagi suatu perkonomian negara merupakan 
sumber pembiayaan pembangunan dari pinjaman yang 
dihimpun dari masyarakat. Pemerintah lebih mendorong 
pertumbuhan pasar modal untuk mendapatkan dana yang lebih 
mudah dan lebih murah. 
 

2.4.4. Pasar Modal yang Efisien 

Pembeli dan penjual saham yang rasional akan mempertimbangkan return 

dan risiko dalam menilai suatu saham. Bagi pembeli, nilai saham merupakan 

harga maksimum yang berani dibayar untuk saham tersebut dan bagi penjual nilai 

saham merupakan harga minimal untuk melepas suatu saham. Harga yang 

terbentuk merupakan cerminan dari tindakan kolektif pembeli dan penjual 

berdasarkan semua informasi yang mereka miliki. Ketika ada informasi baru 
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muncul, pembeli dan penjual (diasumsikan) akan menyerap dengan segera 

informasi tersebut lewat aktivitas penjualan atau pembelian sehingga dengan cepat 

akan terjadi ekuilibrium harga yang baru. Menurut Sunariyah (2006:185-186) 

terdapat tiga bentuk pasar modal yang efisien, yaitu : 

1. Hipotesis pasar efisien bentuk lemah adalah suatu pasar modal 
dimana harga saham merefleksikan semua informasi harga 
historis. Harga saham sekarang dipengaruhi oleh harga saham 
untuk membantu menentukan harga saham dimasa sekarang. 

2. Hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat. Harga saham 
pada suatu pasar modal menggambarkan semua informasi yang 
dipublikasikan sampai ke masyarakat keuangan. 

3. Hipotesis pasar modal efisien bentuk kuat. Pasar modal yang 
efisien dalam bentuk kuat merupakan tingkat efisien pasar yang 
tertinggi. Konsep pasar efisien bentuk kuat mengandung arti 
bahwa semua informasi direfleksikan dalam harga saham, baik 
informasi yang dipublikasikan maupun informasi yang tidak 
diinformasikan. 

 
Konsep efisiensi pasar modal diterapkan dalam analisa fundamental dalam 

aspek bahwa informasi yang diterima oleh para analis akan mempengaruhi 

estimasi mereka. Dengan kata lain apabila diperoleh informasi baru maka dapat 

saja informasi tersebut merubah estimasi nilai-nilai yang digunakan untuk 

memperkirakan harga saham (Suad Husnan, 1998:336). 

2.4.5. Karakteristik Pasar Efisien  

Karakteristik pasar modal efisien secara umum (Sunariyah, 2006:189) : 

1. Harga saham akan merefleksikan secara cepat dan akurat 
terhadap semua bentuk informasi baru. 

2. Harga saham bersifat random, jadi harga tidak mengikuti 
beberapa kecenderungan dan informasi masa lalu dan tidak 
digunakan untuk menentukan kecenderungan harga. 

3. Saham-saham yang menguntungkan tidak mudah untuk 
diprediksi. Jadi, para analis dan investor mempunyai kesiapan 
informasi penting dalam menentukan harga saham. Di samping 
itu mereka tidak menggunakan informasi publikasi untuk 
memprediksi return atau profit dari pasar modal. 
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2.5. Saham 

 Menurut Sunariyah (2006:127) saham didefinisikan sebagai penyertaan 

modal dalam pemilikan suatu perseroan terbatas (PT) atau yang biasa disebut 

emiten. Pemilik saham merupakan pemilik sebagian perusahaan tersebut.  

2.5.1. Jenis – Jenis Saham 

 Jenis saham yang ada di Pasar Modal antara lain (Sumber : 

http://www.bursaefekindonesia.com, diakses 20 Oktober 2008). : 

a. Saham biasa (common stock), yaitu bukti tanda kepemilikan 
atas suatu perusahaan. Diantara emiten, saham biasa paling 
banyak digunakan untuk menarika dana dari masyarakat. 
Keuntungan yang didapat oleh pemegang saham biasa berasal 
dari pembayaran deviden dan kenaikan harga saham. Besar 
kecilnya deviden yang diterima tidak tetap, tergantung 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemilik 
saham biasa memiliki hak memilih (vote) alam RUPS untuk 
keputusan – keputusan pemungutan suara, seperti pembagian 
deviden, pengangkatan direksi dan komisaris dan sebagainya.  

b. Saham preferen (preferred stock), adalah jenis saham lain 
sebagai alternatif saham biasa. Disebut preferen karena 
pemegang saham preferen mempunyai hak keistimewaan diatas 
pemegang saham biasa untuk hal – hal tertentu yang 
diperjanjikaan saat emisi saham. Ada beberapa persamaan yang 
berlaku pada tiap saham preferen, yaitu bahwa tiap pemegang 
saham preferen menerima deviden terlebih dahulu 
dibandingkan pemegang saham biasa. Prioritas lain yang 
ditawarkan oleh pemegang saham preferen, yaitu : 
a. Deviden tetap, yaitu pemodal atau investor memiliki hak 

mendapat pembayaran deviden dalam jumlah tetap. 
b. Deviden kumulatif, yaitu pemodal berhak mendapatkan 

pembayaran semua deviden yang terutang pada tahun – 
tahun sebelumnya. 

c. Convertible preferred stock, yaitu pemodal berhak menukar 
saham preferen yang dipegangnya dengan saham biasa. 

Meskipun demikian, pemilik saham ini tidak berhak dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 
 

Menurut Widayanto (1996:55) pengelompokan saham dibedakan menjadi : 

 

http://www.bursaefekindonesia.com/
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1. Saham Blue Chip, yaitu saham – saham dari perusahaan yang 
memilki reputasi baik, mampu menghasilkan pendapatan 
tinggi, konsisten membayar deviden, merupakan pemimpin 
dalam industrinya serta mampu bertahan dalam kondisi stabil. 

2. Saham Income, yaitu saham perusahaan yang mampu 
menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur 
memberikan deviden tunai. 

3. Growth Stock (well-known), yaitu saham yang dimiliki oleh 
emiten yang merupakan pemimpin dalam industrinya, mampu 
mendapatkan hasil diatas rata – rata, dan memiliki Price 
Earning Ratio yang tinggi. Growth Stock (lesser-known) 
umumnya bukan merupakan pemimpin dalam industrinya 
namun mampu mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari 
penghasilan rata – rata. 

4. Saham Speculative, yaitu saham yang emitennya tidak secara 
konsisten mendapatkan penghasilan dari tahun ke tahun, tetapi 
memiliki potensi mendapatkan penghasilan yang lebih baik di 
masa mendatang meskipun pendapatan ini belum tentu 
terealisasi. Emiten biasanya merupakan perusahaan baru 
beroperasi atau sedang melakukan penelitian dan penemuan 
baru yang akan dipasarkan. 

5. Saham Cyclical, yaitu saham yang pertumbuhannya 
berfluktuasi mengikuti laju pertumbuhan ekonomi, bisa lebih 
rendah atau lebih tinggi fluktuasinya. Saham – saham industri 
dasar, real estate, otomotif, baja, kontruksi termasuk dalam 
kelompok ini. 

6. Saham Defensive, yaitu saham - saham yang memiliki 
pertumbuhan yang lebih lambat walaupun keadaan ekonomi 
melaju pesat atau resesi. Saham juga pea terhadap tingkat 
bunga. Saham di sektor public utilities dan perusahaan yang 
memproduksi barang kebutuhan pokok merupakan contoh 
saham kelompok ini. 
 

2.5.2. Teknik Analisis Saham 

 Pendekatan dalam menilai saham menurut Francis (1998:183), yaitu : 

1. Analisis Fundamental (Fundamental Aprroach) 
 Pada analisis ini investor mempunyai tujuan untuk menilai 

sekuritas atau saham mispriced atau yang undervaluaded dan 
overvaluaded dengan jalan menentukan niai intrinsik dari 
sekuritas. Nilai intrinsik adalah nilai yan mewakili kondisi real 
atau kinerja perusahaan. Salah satu alat dalam analisis 
fundamental adalah analisis laporan keuangan. 
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2. Analisis Teknikal (Technical Aprroach) 
 Yaitu menganalisis harga saham berdasarkan informasi yang 

mencerminkan kondisi perdagangan, keadaan pasar saham, 
fluktuasi kurs dan volume transaksi pada masa lalu sehingga 
perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola 
tersebut akan berulang. Informasi yang digunakan adalah 
kondisi perdagangan saham, fluktuasi kurs dan volume 
transaksi perdagangan yang terjadi di pasar modal. 

 

2.6. Laporan Keuangan  

2.6.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut  Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam “Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan” (SAK,2002:2) Laporan keuangan 

mempuyai arti sebagai berikut :   

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 
neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan 
perubahan posisi keuangan (yang dapat diajikan dalam berbagai 
cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), 
catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 
bagian dari integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga 
termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan 
laporan terebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan 
geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga ”. 
 
Weston dan Copeland (1995:24) menyatakan bahwa : 

”Laporan keuangan melaporkan prestasi historis dari suatu 
perusahaan dan memberikan dasar , bersama dengan analisis basis 
dan ekonomi, untuk membuat proyeksi dan proyeksi masa depan. 
Laporan tahunan merupakan dokumen yang memberikan informasi 
kepada pemegang saham dan diaudit sesuai dengan prinsip – 
prinsip akuntansi yang diterima secara umum”. 
 
Secara garis besar laporan keuangan mempunyai arti laporan yang berisi 

informasi keuangan sebuah organisasi yang dimaksudkan sebagai sarana 

mengkomunikasikan informasi keuangan utama kepada pihak-pihak ekstern. 
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Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba-rugi, laporan 

arus kas dan laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Selain itu, catatan 

atas laporan keuangan atau pengungkapan juga merupakan bagian integral dari 

setiap laporan keuangan.  

2.6.2 Tujuan Laporan Keuangan  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI) (2002:4), menyatakan bahwa 

 “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas 
perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 
pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-
keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggung jawaban 
manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang 
dipercayakan kepada mereka”. 
 
Madura (2000:199) meyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

untuk melaporkan pada pengguna yang berkepentingan tentang kondisi operasi 

dan keuangan perusahaan. Data-data yang disajikan dalam laporan keuangan akan 

lebih bermakna jika disajikan untuk dua periode atau bahkan lebih dari dua 

periode. Hal ini dilakukan sebagai bahan perbandingan diantara tahun-tahun 

sebelumnya, sehingga akan diperoleh data yang dapat mendukung dalam 

pengambilan keputusan. 

2.6.3. Sifat Analisis Laporan Keuangan  

  Harahap (2002:194) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan 

memiliki sifat – sifat : 

1. Fokus laporan adalah laporan laba rugi, neraca, arus kas yang 
merupakan akumulasi transaksi dari kejadian historis dan penyebab 
terjadinya dalam suatu perusahaan. 

2. Prediksi, analisis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah 
berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan 
perusahaan di masa yang akan datang 
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3. Dasar analisa adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip 
tersendiri sehingga hasil analisa sangat tergantung pada kualitas 
laporan ini. Penguasaan pada sifat akuntansi, prinsip akuntansi, sangat 
diperlukan dalam menganalisa laporan keuangan 

 
2.6.4. Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu 

sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan 

posisi keuangan perusahaan. Agar informasi yang tersaji menjadi lebih 

bermanfaat, data keuangan harus dikonversi menjadi informasi yang berguna 

dalam pengambian keputusan. Hal ini ditempuh dengan cara melakukan anlisis 

laporan keuangan.  

Munawir (2002:36) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) metode dan teknik 

analisis yang digunakan oleh penganalisis laporan keuangan, yaitu :  

1. Analisa horisontal, yaitu analisa dengan mengadakan 
perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau 
beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. 
Metode horisontal ini disebut pula sebagai metode analisa 
dinamis.  

2. Analisa vertikal, yaitu laporan keuangan yang dianalisa hanya 
meliputi satu periode saja, dengan membandingkan antar pos 
yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan. Analisa 
vertikal ini disebut pula dengan metode analisa statis, karena 
kesimpulan yang diperoleh hanya untuk satu periode tersebut 
tanpa mengetahui perkembangnnya. 

 
2.7. Rasio Keuangan Perusahaan 

 Munawir (2002:64) menyebutkan bahwa :  

”Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 
(mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan 
jumlah lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini 
akan dapat menjelaskan keadaan atau posisi keuangan suatu 
perusahaan terutama bila angka rasio tersebut dibandingkan 
dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar”. 
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 Keown (1999:108) berpendapat bahwa rasio keuangan adalah alat utama 

untuk menganalisis keuangan. Mengacu pada standar ukuran yang sederhana, 

misalnya benchmark, rasio dapat menstandardisasi informasi keuangan yang dapat 

dipakai sebagai alat pembanding antar perusahaan dengan ukuran yang berbeda. 

2.7.1. Analisis Rasio Keuangan  

 Laporan keuangan dalam bentuk mentah tidak akan dapat memberikan 

banyak manfaat bagi penggunanya. Agar laporan keuangan memberikan banyak 

manfaat, pengguna seharusnya melakukan analisis lanjutan. Dengan analisis 

lanjutan tersebut laporan keuangan akan lebih bermanfaat sebagai alat bantu 

dalam mengambil keputusan, hasil dari analisis lanjutan tersebut akan 

memberikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan misalnya kinerja 

keuangan, aliran kas perusahaan dan lain-lain. 

 Madura (2000:2) berpendapat bahwa hingga saat ini, metode analisis 

laporan keuangan yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. 

Hal ini dapat dilihat dari penggunaan Indonesian Capital Market Directory, yang 

semakin luas sebagai dasar untuk melihat kinerja keuangan perusahaan – 

perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia. Rasio merupakan angka yang 

menunjukkan hubungan antara jumlah item tertentu dengan jumlah dari item lain. 

 Alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau menggambarkan 

keadaan atau posisi keuangan sebuah perusahaan (Munawir, 2002:64). Analisis 

rasio pada dasarnya hampir sama dengan analisis - analisis lainnya yang 

berorientasi pada keadaan di masa depan. Analis harus mampu 

mempertimbangkan faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi posisi 
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keuangan. Kemampuan analis sangat mempengaruhi hasil dari analisis tersebut 

dan juga dalam menginterpretasikan data hasil analisis. 

2.7.2. Jenis Rasio Keuangan  

Secara umum rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi kategori 

dasar. Lima kategori dasar tersebut antara lain rasio likuiditas, rasio aktivitas, 

rasio solvabilitas, rasio pofitabilitas dan rasio investasi. Menurut Madura 

(2003:204) analisis rasio keuangan sesuai dengan karakteristik pengukurannya ke 

dalam empat kategori, yaitu : 

1. Rasio Likuiditas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan 
untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Karena aktiva 
lancar biasanya digunakan untuk membayar kewajiban jangka 
pendek (kewajiban lancar), kebanyakan pengukuran lukuiditas 
membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. 
Semakin besar tingkat aktiva lancar yang tersedia 
dibandingkan dengan kewajiban lancar, semakin besar 
likuiditas perusahaan. 

2. Rasio Efisiensi yang menunjukkan bagaimana efisiensi 
perusahaan mengelola aktivanya. Contohnya perputaran 
persediaan. 

3. Rasio Leverage, leverage keuangan mencerminkan bahwa 
perusahaan menggunakan dana dari pinjaman untuk membiayai 
aktivanya. Perusahaan yang dananya sebagian besar berasal 
dari hutang mempunyai derajat tinggi dalam leverage 
keuangannya. Pada saat perusahaan mengalami penurunan 
kinerja, derajat yang tinggi dari leverage keuangan menjadi 
sangat berbahaya. 

4. Rasio Kemampuan Memperoleh Laba, rasio ini 
mengindikasikan kinerja operasi perusahaan selama periode 
tertentu. Nilai rupiah yang dihasilkan oleh perusahaan dapat 
diukur dengan tingkat penjualan perusahaan, aktiva atau 
ekuitas.  

 
 

Rasio keuangan yang digunakan dalam peneltian ini adalah rasio keuangan 

yang dalam perhitungannya secara matematis mempengaruhi saham, yaitu 

Earning Per Share dan Price Earning Ratio yang merupakan variabel dari Capital 
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Market Ratio, sedangkan Debt to Equity Ratio dan Return On Equity adalah 

variabel dari Leverage dan Profitability Ratio. Penjelasan rinci mengenai rasio – 

rasio tersebut adalah sebagai berikut : 

1. EPS (Earning Per Share) 

Investor membeli saham dengan harapan memperoleh keuntungan baik dalam 

bentuk deviden maupun peningkatan nilai saham di masa yang akan datang. 

Karena earnings menjadi dasar untuk pembayaran deviden dan menjadi dasar 

untuk peningkatan nilai saham dimasa yang akan datang, para investor selalu 

tertarik dengan Earning Per Share yang dilaporkan oleh perusahaan. Earning 

Per Share adalah jumlah laba yang menjadi hak untuk setiap satu pemegang 

saham biasa. Secara matematis, EPS dapat dihitung dengan formula : 

(Sumber : Gill dan Chalton, 1999:66) 

Rata – rata jumlah lembar saham biasa yang beredar 
Laba bersih  

EPS = 

2. PER (Price Earning Ratio) 

PER digunakan oleh para investor untuk memprediksi kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang (Helfert, 1997:93). 

Menurut Madura (1999:37) rasio ini memperlihatkan seberapa besar harga 

yang para investor bersedia untuk membayar setiap rupiah laba yang 

dilaporkan. Keinginan investor melakukan analisis kesehatan suatu saham 

melalui rasio – rasio keuangan seperti PER, dikarenakan adanya keinginan 

investor atau calon investor akan hasil (return) yang layak dari suatu investasi 

saham. Semakin besar PER berarti harga per lembar saham semakin baik. PER 

dapat dihitung dengan formula : 

 

(Sumber : Gill dan Chalton, 1999:67) 

Earning Per Share 
Harga pasar per lembar 

PER = 
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3. ROE (Return On Equity) 

Rasio ini menjelaskan laba bersih yang dihasilkan untuk setiap ekuitas (baik 

pemilik saham biasa maupun pemegang saham preferen). ROE juga 

merupakan ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari 

saham sendiri yang ditanamkan dalam bisnis. Bagi manajemen sebagai pihak 

internal perusahaan, ROE mempunyai arti penting untuk menilai kinerja 

perusahaan dalam memenuhi harapan pemegang saham (stockholders). 

Semakin besar ROE menandakan bahwa perusahaan semakin baik dalam 

mensejahterakan para pemegang sahamnya yang bisa dihasilkan dari setiap 

lembar saham. ROE dapat dihitung dengan formula : 

 

 (Sumber : Weston dan Brigham, 1999:66) 

Ekuitas pemegang saham 
Laba bersih 

ROE = 

4. DER (Debt to Equity Ratio) 

Garrison (2001:798) menyatakan bahwa DER menunjukkan jumlah aktiva 

yang disediakan oleh kreditor untuk setiap rupiah aktiva yang disediakan oleh 

pemilik perusahaan. Weston dan Bringham (1999:132-134) mengungkapkan 

bahwa financial leverage terjadi apabila perusahaan menggunakan dana yang 

mempunyai beban tetap, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan para 

pemegang saham. Garrison dan Eric Noreen (2001:798) menyatakan bahwa 

kreditor menginginkan agar DER relatif rendah. Semakin rendah rasionya, 

semakin besar aktiva yang disediakan oleh pemilik perusahaan dan semakin 

besar perlindungan terhadap para kreditor. Sebaliknya, pemegang saham 

mengharapakan rasionya relatif tinggi karena melalui leverage, pemegang 

saham biasa dapat memperoleh keuntungan dari aktiva yang disediakan oleh 
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kreditor. Semakin tinggi DER maka akan semakin besar resiko keuangan yang 

ditanggung perusahaan. Perhitungan DER adalah sebagai berikut : 

 

Sumber : Weston dan Brigham, 1999:69) 

Ekuitas pemegang saham 
Total hutang 

DER= 

2.7.3. Keunggulan dan Kelemahan Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan memiliki keunggulan dibanding teknik analisis 

lainnya (Harahap, 2002:298), yaitu: 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih 
mudah dibaca dan ditafsirkan 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi 
yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain 
4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi 
5. Menstandarisir size perusahaan 
6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan 

perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara 
periodik 

7. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi 
di masa yang akan datang. 

 
Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa analisis juga memiliki beberapa 

kelemahan. Harahap (2002:298-299) mengidentifikasi beberapa kelemahan yang 

dimiliki oleh analisis rasio keuangan, antara lain : 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat 
digunakan untuk kepentingan pemakainya 

2. Keterbatasan yang dimiliki laporan keuangan juga menjadi 
keterbatasan teknik ini, seperti : 

a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak 
mengandung taksiran dan judgment yang dapat dinilai bias atau 
subjektif 

b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio 
adalah nilai perolehan bukan harga pasar 

c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bias berdampak pada 
angka rasio 

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi 
bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda 
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3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan 
menimbulkan kesulitan menghitung rasio 

4. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron 
5. Dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar 

akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika 
dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan. 
 

2.8. Return saham 

 Return merupakan tingkat-tingkat pengembalian atas investasi yang 

dilakukan. Menurut Tandelilin (2001:153), return total saham terdiri dari capital 

gain (loss) dan yield. Capital gain (loss) merupakan kenaikan (penurunan) harga 

suatu surat berharga (bisa saham maupun surat utang jangka panjang), yang bisa 

memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor. Sedangkan yield merupakan 

komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh 

secara periodik dari suatu investasi. Ketika kinerja keuangan perusahaan 

meningkat, harga saham cenderung untuk meningkat pula karena harga saham 

biasanya menunjukkan nilai intrinsik perusahaan secara objektif. Sedangkan yield 

merupakan penerimaan kas periodik atas investasi dalam periode tertentu. Dalam 

penelitian ini yang dimaksud dengan return yaitu tingkat perubahan capital 

gain(loss). 

 Menurut Jogiyanto Hartono (2000:109) return dibagi menjadi dua macam, 

yaitu : 

1) Return realisasi (realized return), merupakan return yang terjadi dan dihitung 

berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai 

salah satu pengukur knerja perusahaan dan sebagai dasar return ekspektasi 

(expected return) dan resiko di masa mendatang. Beberapa pengungukuran 

return realisasi antara lain : 
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a. Return total (total returns) 

Return total adalah total keuntungan atau kerugian yang diperoleh investor 

dari nilai investasinya sebelum periode tertentu. Sumber – sumber return 

yang diperoleh terdiri dari dua komponen utama, yaitu : 

1. Yield merupakan komponen return yang menggambarkan aliran kas 

atau pendapatan yang diperoleh secara periodik karena adanya suatu 

investasi. 

2. Capital gain (loss) merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu 

surat berharga atau sekuritas yang dapat memberikan keuntungan atau 

kerugian bagi investor. 

 Return total dapat dihitung dengan rumus : 

     + 

Keterangan : 

Rit = tingkat keuntungan saham i periode t 

Pit = harga saham penutupan i periode t 

Pit-1 = harga saham penutupan i pada periode sebelumnya 

Dit = deviden saham i pada periode t 

Akan tetapi mengingat tidak selamanya perusahaan membagikan dividen 

kas secara periode maka return sahamnya dapat dihitung dengan rumus : 

   

Pit-1

Pit  -  Pit-1
Rit = Pit

Dit  

b. Relatif return 

Return total dapat bernilai positif atau negatif, untuk perhitungan tertentu 

dibutuhkan suatu return yang bernilai positif. Relatif return dapat 

Pit-1

Pit  -  Pit-1
Rit = 
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digunakan dengan menambahkan nilai (satu) terhadap nilai return total. 

Rumus relatif return adalah : 

Rit  =   (           +   +   +  1  ) 
Pit-1

Pit  -  Pit-1

Pit

Dit  

c. Kumulatif return 

Return total hanya mengukur perubahan kemakmuran pada saat tertentu 

saja tetapi tidak untuk mengukur total kemakmuran yang dimiliki. 

Perubahan kemakmuran menunjukkan perubahan kekayaan sebelumnya. 

Untuk mengetahui total kemakmuran, digunakan Indeks Kemakmuran 

Kumulatif (IKK) yang menguur akumulasi semua return yang dimiliki. 

Rumusnya adalah : 

IKK =  KK0  (1 + R1) (1 + R2)... (1 + Rn) 

Keterangan : 

IKK = Indeks Kemakmuran Kumulatif, dari periode 0 sampai ke-n 

KKO = Kekayaan awal, biasanya digunakan Rp. 1 

Rt  = Return periode ke-t,mulai dari awal periode (t=1) sampai ke 

akhir periode (t =n) 

2) Return ekspektasi (expected return), merupakan return yang diharapkan akan 

diperoleh investor di masa yang akan datang. Berbeda dengan return realisasi 

yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. Suad 

Husnan (1998:69) menyatakan bahwa meskipun disebut sebagai return saham 

atau tingkat keuntungan, sebenarnya tingkat tersebut lebih tepat dikatakan 

sebagai persentase perubahan harga saham. Harga aham di pasar modal setiap 
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saat bisa berubah (naik atau turun). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

harga saham adalah : 

a. Harapan investor terhadap tingkat keuntungan deviden untuk masa yang 

akan datang. Jika pendapatan atau deviden suatu saham dapat stabil, harga 

cenderung stabil. Sebaliknya, jika pendapatan atau deviden suatu saham 

berfluktuasi, harga cenderung berfluktuasi pula. 

b. Tingkat pendapatan perusahaan. Tingkat pendapatan perusahaan tercermin 

dari Earning Per Share terkait erat dengan peningkatan harga saham. 

Apabila fluktuasi Earning Per Share makin tinggi, makin tinggi pula 

perubahan harga pasarnya. 

c. Kondisi perekonomian. Apabila kondisi perekonomian stabil dan mantap, 

investor optimis terhadap kondisi perekonomian yang akan datang 

sehingga harga sahamnya cenderung stabil. 

 
 
2.9. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran dalam pelaksanaan 

penelitian. Kerangka pikir dari penelitian ini adalah seperti yang digambarkan 

pada gambar 2.1 berikut ini    
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 
Perusahaan Otomotif dan Komponennya 

 Pertumbuhan yang cukup signifikan 
 Saham yang cukup diminati oleh investor  

 

 

 

Variabel Bebas (Independen) : 
EPS, PER, ROE dan DER 

Variabel Terikat (Dependen) : 
Return Saham 

Data Kuantitatif 
 Laporan Keuangan 

 

 

 

 

 

Model Regresi Berganda: 
Yit = α + β1 X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

 

 

 

Pengujian Hipotesis : 
• Uji F 
• Uji t 
• Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Tidak Berpengaruh Signifikan Berpengaruh Signifikan  

 

 

 

 

 

 

 



 39

2.10. Pengembangan Hipotesis  

Berdasarkan telaah teori di atas kinerja keuangan dapat diwakili oleh 

beberapa rasio yaitu Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return 

On Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER). Beberapa penelitian telah 

menunjukkan bahwa rasio keuangan sebagai salah satu bentuk analisis laporan 

keuangan memiliki pengaruh terhadap return saham. Untuk menjawab 

permasalahan penelitian yang pertama dan kedua, maka hipotesis yang 

dikembangkan adalah : 

H1 :  Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Equity 

(ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) secara bersama – sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

variabel keuangan Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return 

On Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial terhadap return 

saham. Penelitian - penelitian sebelumnya banyak yang menunjukkan bahwa 

secara parsial rasio keuangan memiliki pengaruh terhadap return saham. 

Oleh karena itu hipotesis yang dikembangkan untuk menjawab masalah 

penelitian kedua adalah : 

H2 :  Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Equity 

(ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) secara individu (parsial) 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan otomotif di Bursa 

Efek Indonesia. 
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 Return On Equity (ROE) menunjukkan hubungan laba bersih yang 

dihasilkan perusahaan untuk setiap ekuitas (baik pemilik saham biasa maupun 

pemegang saham preferen). ROE mempunyai arti penting untuk menilai kinerja 

perusahaan dalam memenuhi harapan pemegang saham (stockholders). Semakin 

besar ROE  menandakan bahwa semakin bagus prospek perusahaan sehingga  

mampu menghasilkan laba dan dapat mensejahterakan para pemegang sahamnya 

dengan lebih baik dengan adanya return saham yang dihasilkan. Berdasarkan 

uraian diatas, hipotesis yang dikembangkan untuk menjawab masalah penelitian 

ketiga adalah : 

H3 :  Dari kelima variabel keuangan perusahaan yang digunakan, Return On 

Equity (ROE) mempunyai pengaruh dominan terhadap return saham 

perusahaan otomotif dan komponennya di Bursa Efek Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari tujuannya penelitian ini merupakan penjelasan (Explanatory 

Research). Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:5) penelitian penjelasan 

(Explanatory Research) adalah penelitian yang menyoroti hubungan antar 

variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.   

   

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang manajemen keuangan, 

terutama masalah hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dengan tingkat 

return atau pengembalian saham dengan objek penelitian pada perusahaan 

otomotif dan komponennya yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan 

menurut JSX Fact Book serta Indonesian Capital Market Directory periode 2004, 

2005, 2006 dan 2007. 

 

3.3. Sumber Data  

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Husein Umar (2003:42) data sekunder merupakan data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun 

oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder 

umumnya berupa bukti-bukti, catatan atau laporan historis. Data Sekunder yang 
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diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Laporan Keuangan berupa neraca 

konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, harga saham bulanan dan sumber data 

lainnya yang diperoleh dari JSX statistic dan situs internet. Adapun periode 

penelitian yang dipilih adalah tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Yaitu 

teknik pengumpulan dokumen dengan cara mencatat, mengkopi dan 

mendownload dari internet data sekunder yang dibutuhkan yang selanjutnya 

diolah sesuai kebutuhan peneliti. 

  

3.4. Populasi dan  Sampel 

Populasi menurut Anto Dajan (1996:110) adalah keseluruhan unsur – 

unsur yang memiliki satu atau beberapa karakteristik yang sama. Populasi dalam 

penelitian ini seluruh perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 20 perusahaan. Sedangkan sampel menurut 

Suharsimi Arikunto (2006:109) adalah sebagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti. Sampel untuk penelitian ini akan diambil secara purposive sampling. 

Purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu 

yang dipandang dapat memeberikan data secara maksimal (Suharsimi 

Arikunto,2006:16). Adapun kriteria sampel penelitian ini antara lain: 

1. Perusahaan otomotif dan komponennya yang telah Go Public dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah menerbitkan laporan keuangan untuk 

periode 2004, 2005, 2006 dan 2007. 
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2. Laporan keuangan harus mempunyai tahun buku yang berakhir pada periode 

31 Desember. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengaruh 

waktu parsial dalam perhitungan rasio keuangan jika periode akuntansinya 

tidak sama akan menghasilkan analisa bias dan tidak menunjukkan keadaan 

yang sebenarnya. 

3. Mempunyai nilai ROE yang positif selama periode penelitian karena nilai 

ROE yang negatif menjadi kurang berarti. 

 

Tabel 3.1 

Proses Pemilihan Sampel 

Kriteria 

No Nama Perusahaan 

Go Public di 
Bursa Efek 
Indonesia 
(BEI) selama 
periode 2004 - 
2007 

Menerbitkan 
laporan 
keuangan per 
31 Desember 
selama 
periode 2004-
2007 

Mempunyai 
nilai ROE 
yang positif 
selama 
periode 2004-
2007 

1. PT. Andhi Chandra 
Automotive Product, Tbk      

2. PT. Astra International, 
Tbk       

3. PT. Astra Otoparts, Tbk       
4. PT. Branta Mulia, Tbk       
5. PT. Gajah Tunggal, Tbk       
6. PT. Goodyear Indonesia, 

Tbk      

7. PT. GT Pretochem 
Industries, Tbk      

8. PT. Hexindo Adi Perkasa, 
Tbk       

9. PT. Indomobil Sukses 
International, Tbk      

10. PT.Indospring, Tbk      
11. PT. Intraco Penta, Tbk       
12. PT. Multi Prima Sejahtera, 

Tbk      
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13. PT. Multistrada Arah 
Sarana, Tbk      

14. PT. Nipress, Tbk      
15. PT. Prima Alloy Steel, 

Tbk      

16. PT. Sanex Qianjian 
Motor International, Tbk     

17. PT. Selamat Sempurna, 
Tbk       

18. PT. Sugi Sumapersada, 
Tbk      

19. PT. Tunas Ridean, Tbk       
20 PT. United Tractors, Tbk       
Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka dari dua puluh perusahaan 

otomotif dan komponennya yang ada di Indonesia, didapatkan sembilan 

perusahaan sampel yang akan diteliti yaitu: 

1. PT. Astra International Tbk 

2. PT. Astra Otoparts Tbk 

3. PT. Branta Mulia Tbk 

4. PT. Gajah Tunggal Tbk 

5. PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk 

6. PT. Intraco Penta Tbk 

7. PT. Selamat Sempurna Tbk 

8. PT. Tunas Ridean Tbk 

9. PT. United Tractor Tbk 
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3.5. Definisi Operasional Variabel 

  Terdapat dua jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen 

dan variabel independen. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lain dan variabel independen adalah variabel yang menjelaskan, 

mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain (Sukandarrumidi, 

2004:10).  

3.5.1. Variabel Dependen (Y) 

1.  Return Saham (Y) 

  Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah return 

saham. Return saham menjadi variabel dependen karena variabel ini akan 

dipengaruhi oleh variabel indepeden berupa rasio keuangan. 

 Return saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah return saham 

yang dihitung dari selisih harga saham bulanan. Berdasarkan data harga saham 

bulanan tersebut dapat dihitung adanya  capital gain/loss. Capital gain/loss 

merupakan selisih dari harga investasi relatif terhadap harga sebelumnya. Jika 

investasi sekarang (Pt) lebih tinggi dari harga investasi sebelumnya (Pt-1) berarti 

terjadi  capital gain. Sebaliknya jika harga sekarang (Pt) lebih rendah dari harga 

investasi sebelumnya (Pt-1) berarti terjadi  capital loss (Jogiyanto Hartono, 

2000:86). Return saham dihitung dengan rumus : 

           

     + 
Pit-1

Pit  -  Pit-1
Rit = Pit

Dit  
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Keterangan : 

Rit = tingkat keuntungan saham i periode t 

Pit = harga saham penutupan i periode t 

Pit-1 = harga saham penutupan i pada periode sebelumnya 

Dit = deviden saham i pada periode t 

 Akan tetapi mengingat tidak selamanya perusahaan membagikan dividen 

kas secara periode maka return sahamnya dapat dihitung dengan rumus : 

                 
Pit-1

Pit  -  Pit-1
Rit = 

 
 
3.5.2. Variabel Independen (X) 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang 

diwakili oleh beberapa rasio keuangan dan model penilaian kinerja. Variabel 

kinerja keuangan yang digunakan yaitu: 

5. EPS /Earning Per Share (X1) 

Earning Per Share adalah jumlah laba yang menjadi hak untuk setiap satu 

pemegang saham biasa. Rasio ini melibatkan pembagian laba bersih untuk 

saham biasa dengan jumlah rata – rata saham biasa yang beredar. EPS dapat 

dihitung dengan rumus : 

Rata – rata jumlah lembar saham biasa yang beredar 
Laba bersih  

EPS =  

(Sumber : Gill dan Chalton, 1999:66) 

6. PER /Price Earning Ratio (X2) 

Price Earning Ratio menjelaskan perbandingan harga pasar dari setiap lembar 

saham terhadap pendapatan per lembar saham. PER dapat dihitung dengan 

formula : 
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(Sumber : Gill dan Chalton, 1999:67) 

Earning Per Share 

Harga pasar per lembar 
PER = 

7. ROE /Return On Equity (X3) 

Rasio ini menjelaskan laba bersih yang dihasilkan untuk setiap ekuitas (baik 

pemilik saham biasa maupun pemegang saham preferen) yang dapat 

dinyatakan dengan perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas pemegang 

saham. ROE dapat dihitung dengan rumus : 

 

 (Sumber : Weston dan Brigham, 1999:66) 

Ekuitas pemegang saham 
Laba bersih 

ROE = 

8. DER /Debt to Equity Ratio (X4) 

Rasio ini menggambarkan pernbandingan antara total hutang dengan total 

ekuitas perusahaan.  Perhitungan DER adalah sebagai berikut : 

 

  
Ekuitas pemegang saham 

Total kewajiban 
DER= 

 (Sumber : Weston dan Brigham, 1999:69) 

3.6. Metode Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan cara mengamati laopran keuangan 

perusahaan yang diunakan sebgai sampel. Penelitian ini menggunakan alat 

analisis keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengukuran variabel. 

 Alat analisis keuangan yang digunakan untuk menghitung besarnya 

Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Equity (ROE), 

Debt to Equity Ratio (DER), dan return saham perusahaan adalah formula yang 

dirumuskan sebelumnya, sedangkan alat analisis statistiknya menggunakan model 

regresi berganda. Menurut Gujarati (1997:60) model analisis ini digunakan karena 

 



 48

penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh beberapa variabel bebas terhadap 

variabel terikat, sekaligus untuk mengestimasi besarnya nilai antara variabel 

terikat yang dijelaskan oleh variabel – variabel bebas yang digunakan untuk suatu 

periode tertentu. Analisis regresi linier berganda ini dilakukan dengan program 

statistik komputer SPSS (Statistical Product and Sevice Solution). Model analisis 

regresi linier berganda adalah : 

Yit = α + β1 X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +  e 

    Keterangan : 

Yit : return saham perusahaan i selama periode t 

α : konstanta 

X1 : variabel Earning Per Share (EPS) 

X2 : variabel Price Earning Ratio (PER) 

X3 : variabel Return On Equity (ROE) 

X4 : variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

e : faktor pengganggu perubahan dalam return saham (error) 

 

3.6.1. Uji Asumsi Klasik 

 3.6.1.1. Uji Normalitas Data 

 Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji 

kenormalan data. Uji kenormalan data atau distribusi normal dilakukan untuk 

mengetahui apakah sampel yang dianalisis mewakili populasi yang ada atau tidak. 

Apabila hasil pengujian menunjukkan data terdistribusi normal, maka yang akan 

digunakan adalah statistik parametrik. 

  Gujarati (1997:67) menuliskan bahwa regresi linier membutuhkan asumsi 

kenormalan data dengan beberapa alasan, yaitu : 
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3. Menghasilkan model prediksi yang tidak bias, serta memilki varians yang 

minimum. 

4. Menghasilkan model konsisten, yaitu dengan meningkatnya jumlah sampel ke 

jumlah yang tidak terbatas, penaksir mengarah ke nilai populasi yang 

sebenarnya. 

Cara pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data atau titik pada 

sumbu diagonal grafik Normal P-P Plot of Standardized Residual yang 

merupakan output dari SPSS. Dasar pengambilan keputusan menurut Singgih 

Santoso (2004; 214) adalah sebagai berikut: 

• Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

• Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.6.1.2. Uji Multikolinearitas 

 Uji ini dilakukan untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara 

variabel idependen. Jika antar variabel berkolerasi dengan sempurna maka kuadrat 

terkecil tidak dapat digunakan. Metode  yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai Value Inflation Faktor (VIF). 

Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah memiliki 

angka VIF dibawah angka 10 (Sudarmanto, 2005:141). 

3.6.1.3. Uji Autokorelasi 

 Pengujian Autokoelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat 
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mengakibatkan penaksir mempunyai varians tidak minimum dan uji t tidak dapat 

digunakan karena akan memberikan kesimpulan yang salah (Sudarmanto, 

2005:142). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi maka dilakukan uji Durbin 

Watson. Adapun ketentuannya menurut Makridakis (1983) dalam Wahid 

Sulaiman (2004:89) antara lain sebagai berikut : 

1. 1,65 < D-W < 2,35              tidak ada autokorelasi 

2. 1,21 < D-W < 1,65 atau 2,3 < DW < 2,79              tidak dapat disimpulkan 

3. DW < 1,21 atau DW < 2,79              terjadi autokorelasi 

3.6.1.4. Uji Heterokedastisitas 

 Gejala heterokedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji Glejser. 

Dengan metode ini  harus dilakukan regresi sederhana antara nilai e1 dan tiap – 

tiap variabel independen. Apabila ditemukan nilai thitung yang lebih besar dari ttabel, 

pada model terjadi heterokedastisitas. Apabila asumsi tidak terjadinya 

heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi maka penaksir menjadi tidak lagi efisien 

baik dalam sampel kecil maupun sampel besar serta estimasi koefisien dapat 

dikatakan menjadi kurang akurat (Sudarmanto, 2005:143). Metode lain yang dapat 

digunakan adalah dengan cara melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterpolt disekitar sumbu x dan sumbu y. Dasar pengambilan keputusannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu 

yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak terdapat pola-pola tertentu dan titik-titik menyebar maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 
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3.7. Pengujian Hipotesis 

3.7.1. Uji F 

 Untuk uji simultan, digunakan Uji F yang dimaksudkan untuk menguji 

signifikansi pengaruh variabel – variabel independen X secara keseluruhan 

terhadap variabel Y. Uji F ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai 

F yang dihasilkan dari perhitungan (Fhitung) dengan Ftabel. Rumus yang digunakan 

yaitu  :  

( )
( )2

2

1
1

Rk
knRF

−
−−

=  

 Keterangan : 

R2 : koefisien determinasi 

n : jumlah sampel 

k : jumlah variabel bebas 

 Hipotesis nol akan diterima atau ditolak ditentukan sebagai berikut : 

a) Apabila Fhitung  <    Ftabel, H0 diterima dan Ha ditolak, ini berarti bahwa secara 

bersama – sama Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return 

On Assets (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap 

return saham. 

b)  Apabila Fhitung  >  Ftabel, H0 ditolak dan Ha diterima, ini berarti bahwa secara 

bersama – sama Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return 

On Assets (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap 

return saham. 

Apabila perhitungan dilakukan dengan SPSS, kesimpulannya adalah : 
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a) Nilai Sig. < α  tolak H0 

b) Nilai Sig. ≥ α  H0 tidak ditolak 
(Wahid Sulaiman, 2004:10) 
 
 

3.7.2. Uji t 

 Uji digunakan untuk mengetahui pengaruh tiap – tiap variabel independen 

secara parsial terhadap variabel independen. Rumus yang digunakan yaitu  : 

     b1 - βi

 se(b1) , i = 1,2,3..... 
                        

thitung = 

Hipotesis nol akan diterima atau ditolak ditentukan sebagai berikut : 

c) Apabila thitung  <    ttabel, H0 diterima dan Ha ditolak, ini berarti bahwa individu 

variabel Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On 

Assets (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap 

return saham. 

d)  Apabila thitung  >  ttabel atau , H0 ditolak dan Ha diterima, ini berarti bahwa 

secara bersama – sama Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), 

Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER)  berpengaruh 

terhadap return saham. 

Apabila perhitungan dilakukan dengan SPSS, kesimpulannya adalah : 

c) Nilai Sig. < α  tolak H0 

d) Nilai Sig. ≥ α  H0 tidak ditolak 
(Wahid Sulaiman, 2004:10)  
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3.7.3. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) yaitu proporsi dari variasi perubahan total 

variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variasi perubahan variabel 

independen. Koefisien determinasi (R2) berguna untuk mengetahui besarnya 

persentase dari model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini apakah 

telah mampu menjelaskan informasi yang terkandung dalam data dengan cara 

menghitung besarnya pengaruh langsung dari tiap – tiap variabel independen 

terhadap variabel independen. Apabila nilai R2 tinggi (mendekati 1) berarti 

semakin baik model regresi tersebut menjelaskan variabel terikat, sedangkan jika 

nilai R2 kecil tidak berarti model tersebut jelek. Nilai R2 dihitung dengan rumus : 

 

TSS 
ESS 

R2  = 
    

Keterangan   : 

ESS : jumlah kuadrat regresi (Explained Sum Square) 

TSS : jumlah kuadrat total (Total Sum Square) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia 

 Bursa Efek Indonesia dulunya bernama Bursa Efek Jakarta yang 

merupakan salah satu bursa saham yang dapat memberikan peluang investasi dan 

sumber pembiayaan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional. 

Bursa Efek Jakarta berperan juga dalam upaya mengembangkan pemodal lokal 

yang besar dan solid untuk menciptakan Pasar Modal yang stabil.  

Sejarah Bursa Efek Jakarta berawal dari berdirinya Bursa Efek di 

Indonesia pada abad XIX. Pada tahun 1912, dengan bantuan dari pemerintah 

kolonial Belanda, Bursa Efek pertama di Indonesia didirikan di Batavia, pusat 

pemerintahan kolonial Belanda yang sekarang dikenal sebagai Jakarta.  

Bursa Batavia sempat ditutup selama periode perang dunia Pertama dan 

kemudian dibuka kembali pada tahun 1925. Selain Bursa Batavia, pemerintah 

kolonial juga mengoperasikan Bursa Paraler di Surabaya dan Semarang. Namun 

kegiatan bursa dihentikan ketika terjadi pendudukan oleh tentara Jepang di 

Batavia. Pada tahun 1953, tujuh tahun setelah Indonesia memproklamasikan 

kemerdekaan, Bursa Saham dibuka lagi di Jakarta dengan memperdagangkan 

saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda 

sebelum perang dunia. Kegiatan Bursa Saham kemudian berhenti lagi ketika 

Pemerintah meluncurkan program nasionalisasi pada tahun 1956.  
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Tidak sampai tahun 1977, Bursa Saham kembali dibuka dan ditangani oleh 

Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), institusi baru dibawah Departemen 

Keuangan, kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar sahampun mulai 

meningkat dan mencapai puncaknya tahun 1990 seiring dengan perkembangan 

pasar finansial dan sektor swasta.  

Pada tanggal 13 Juli 1992, Bursa Saham diswastanisasi menjadi PT. Bursa 

Efek Jakarta (BEJ). Swastanisasi Bursa Saham menjadi PT. BEJ ini 

mengakibatakan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar 

Modal (Bapepam). Tahun 1995 adalah tahun BEJ memasuki babak baru, pada 22 

Mei 1995, BEJ meluncurkan Jakarta Automated Tradings System (JATS), sebuah 

sistem perdagangan otomasi yang menggantikan sistem perdagangan manual. 

Sistem baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang 

lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibanding 

dengan sistem perdagangan yang manual.  

Dan akhirnya pada tanggal 1 Desember 2007 BEJ dan BES bergabung 

dengan nama baru yakni Bursa Efek Indonesia. Kuhadiran entitas baruyang 

mencerminkan kepentingan pasar modal secra nasional akan memfasilitasi 

perdagangan saham (equity), surat hutang (fixed income), maupun perdagangan 

derivative (derivative instrumen). Hadirnya bursa tunggal ini diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi industri pasar modal di Indonesia dan menambah daya 

tarik untuk berinvestasi. Kini sebanyak 352 emiten asal BEJ dan 30 emiten dari 

BES bergabung menambah pilihan investasi di BEI. Begitu juga produk – produk 

lainnya sehingga dapat melengkapi dan memberikan pilihan investasi.  
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4.1.2.Gambaran Umum Perusahaan Sampel  

4.1.2.1. PT. Astra International, Tbk  

 PT. Astra International Tbk (“Perseroan”) didirikan pada tahun 1957 

dengan nama PT. Astra International Incorporated. Pada tahun 1990, Perseroan 

mengubah namanya menjadi PT. Astra International dan selanjutnya pada tahun 

1997 menjadi PT. Astra International Tbk. Perseroan berdomisili di Jakarta, 

Indonesia dengan kantor pusat di Jl. Gaya Motor Raya Mo. 8, Sunter II, Jakarta. 

 Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan 

Perseroan adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, 

perangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi. Ruang lingkup 

kegiatan utama anak perusahaan meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda 

motor berikut suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat – alat berat jasa 

pertambangan, pengembangan perkebunan, jasa keuangan dan teknologi 

informasi. 

4.1.2.2. PT. Astra Otoparts, Tbk  

 PT Astra Otoparts Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta notaris 

No. 50 tanggal 20 September 1991 dari Rukmasanti Hardjasatya, S.H., notaris di 

Jakarta, dengan nama PT Federal Adiwiraserasi. Akta pendirian ini disahkan oleh 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-

1326.HT.01.01.TH.92 tanggal 11 Februari 1992 serta diumumkan dalam Berita 

Negara No. 39 Tambahan No. 2208 tanggal 15 Mei 1992. Anggaran Dasar 

Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan 

akta notaris No. 37 tanggal 26 Oktober 2005 dibuat dihadapan Pahala Sutrisno 
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Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai pengeluaran 

saham dan efek ekuitas. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh 

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusan No. C-29815HT.01.04.TH.2005 pada tanggal 27 Oktober 

2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 

Tambahan No.1193 tanggal 20 Desember 2005. 

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam perdagangan suku cadang 

kendaraan bermotor baik lokal maupun ekspor dan menjalankan usaha dalam 

bidang industri logam, suku cadang kendaraan bermotor dan industri plastik. 

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1991. Saat ini kegiatan 

pemasaran. Perusahaan meliputi dalam negeri dan luar negeri termasuk Asia, 

Timur Tengah dan Afrika, dan memiliki divisi perdagangan yang beroperasi di 

Singapura dan anak perusahaan di Australia. Perusahaan tergabung dalam 

kelompok usaha Astra Grup. Pabrik Perusahaan berlokasi di Jakarta dan Bogor 

dan kantor pusatnya beralamat di Jalan Raya Pegangsaan Dua Km. 2,2, Kelapa 

Gading, Jakarta. 

4.1.2.3. PT. Branta Mulia, Tbk  

 PT. Indo Korsa Tbk (dahulu PT. Branta Mulia, Tbk) didirikan dalam 

rangka penanaman modal dalam negeri. Anggaran dasar perseroan telah beberapa 

kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaries Misahardi 

Wilamarta SH No. 128 tanggal 28 Juni 2007 mengenai perubahan nama Perseroan 

dari  PT. Branta Mulia, Tbk menjadi PT. Indo Korsa Tbk. Perseroan mulai 
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beroperasi secara komersia pada tanggal 1 April 1987. Perseroan berdomisili di 

Indonesia dengan kantor pusat dan pabrik berlokasi di Jl. Pahlawan, Desa Karang 

Asem Timur, Citeurep, Bogor. 

 Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasarnya, Perseroan bergerak dalam 

bidang pembuatan dan pemasaran ban, filament yam (serat – serat nylon, 

polyester, rayon), nylon tore cord (benang nylon untuk ban) dan bahan baku 

polyester (purified terephalic acid).  

Induk Utama adalah Kordsa Global Indutriyel Iplik ve Kord Bezi Sanayi 

Ticaret A.S., suatu perusahaan yang berdomisili di Turki. Pada tanggal 9 Januari 

1996 Perseroan dan Teijin Limited, Jepang mendirikan perusahaan patungan PT. 

Indo Korsa Teijin (dahulu PT. Branta Mulia Teijin Indonesia) yang memproduksi 

dan menjual benang dan polyester yang merupakan bahan baku untuk pembuatan 

tire cord fabric PT. Indo Korsa Teijin berdomisili di Indonesia dengan kantor 

pusat dan pabrik berlokasi di Jl. Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeurep, 

Bogor. PT. Indo Korsa Teijin mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 

Juli 1997. Pada tanggal 8 September 2000, Perseroan meningkatkan kepemilikan 

di Thai Indo Kordsa Co., Ltd (dahulu Thai Branta Mulia Co., Ltd) yang 

memproduksi tire cord fabric dan berdomisili di Thailand dan berlokasi di 1/61 

Moo 5, Khankam Subdistrict, Uthai District, Ayuthaya 13210, dan mulai 

beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Juli 1993. 
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4.1.2.4. PT. Gajah Tunggal, Tbk  

 PT. Gajah Tunggal Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta notaris 

No. 54 tanggal 24 Agustus 1951 dari Raden Meester Soewandi, SH, notaris di 

Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dalam Surat Keputusannya No. J.A.5/69/23 tanggal 29 Mei 1952 serta  iumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1952, 

Tambahan No. 884. Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah agar sesuai dengan 

Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tanggal 30 April 1997 No. KEP-13/PM/1997 

tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan penawaran 

umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, dengan akta notaries No. 54 

tanggal 15 Juli 1997 dari Indah Budiana, SH, notaris pengganti dari Amrul 

Partomuan Pohan, SH, Lex Legibus Magister, notaris di Jakarta. Akta perubahan 

ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusannya No. C2-9167.HT.01.04.TH.97 tanggal 8 September 

1997. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, 

terakhir dengan Akta No. 13 tanggal 22 Nopember 2007 dan Akta No. 2 tanggal 5 

Maret 2008 dari Amrul Partomuan Pohan, SH, Lex Legibus Magister, notaris di 

Jakarta mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. 

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan pabrik berlokasi di Tangerang 

dan Serang. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma Hayam Wuruk, Lantai 

10 Jl. Hayam Wuruk 8, Jakarta.. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang industri 
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pembuatan barang-barang dari karet, termasuk ban dalam dan luar segala jenis 

kendaraan, barang atau alat. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada 

tahun 1953. Hasil produksi Perusahaan dipasarkan di dalam dan di luar negeri, 

termasuk ke Amerika Serikat, Asia, Australia dan Eropa. Jumlah karyawan 

Perusahaan 10.618 karyawan dan 10.083 karyawan tahun 2007 dan 2006. 

4.1.2.5. PT. Hexindo Adi Perkasa, Tbk  

 PT. Hexindo Adi Perkasa, Tbk (“Perusahaan”) didirikan di Indonesia 

berdasarkan Akta Notaris Mohammad Ali, S.H., No. 37 tanggal 28 November 

1988. Akta pendirian ini telah disahklan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat 

Keputusan No. C2-4389.HT.01.01.TH.89 tanggal 12 Mei 1989, serta diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 Tambahan No. 1251 tanggal 7 

Juli 1989. Anggaran Dasar Perusahan telah mengalami beberapa perubahan, 

perubahan terakhir antara lain mengenai modal saham dan tugas dan wewenang 

direksi, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Robert Purba, S.H., No. 74 

tanggal 27 Jui 2007. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan 

dicatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

melalui surat No. G-UM.HT.01.10-1530 tanggal 29 Oktober 2007. 

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1989. 

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan adalah perdagangan dan 

persewaan alat berat serta pelayanan purna jual. Saat ini, perusahaan bertindak 

selaku distributor alat – alat berat jenis tertentu dan suku cadang dari merek 

Hitachi, John Deere dan Krupp. Perusahaan berkedudukan di Jkarta dan berlokasi 

di kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta 
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13390. Pada tanggal 31 Desember 2007, perusahaan memiliki 10 cabang, 5 sub 

cabang, 7 kantor perwakilan dan 8 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia. 

4.1.2.6. PT. Intraco Penta, Tbk  

PT. Intraco Penta, Tbk (Perusahaan atau Induk Perusahaan) didirikan di 

Indonesia berdasarkan Akta No. 13 tanggal 10 Mei 1975 dari Karmila Sareal, 

S.H., notaries di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahklan oleh Menteri 

Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/199/15 tanggal 10 Juni 1987, serta 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 11 Mei 

1993, tambahan No. 2084. Anggaran Dasar Perusahan telah mengalami beberapa 

perubahan, perubahan terakhir dengan Akta No. 7 tanggal 16 Desember 2005 dari 

Fthiah Helmi, S.H., notaris di Jakrta mengenai perubahan nilai nominal saham. 

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan regristrasi No. C-

00101.HT.01.04.TH.2006, tanggal 3 Januari 2006. 

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang perdagangan dan penyewaan alat – 

alat berat dan suku cadang, serta memberikan jasa pelayanan yang berkenaan 

dengan perakitan dan perbengkelan. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya 

pada tahun 1975. Kantor pusat perusahaan terletak di Jl. Pangeran jayakarta No. 

115, Blok C1-2-3, Jakarta 10730, sedangkan cabang – cabang perusahaan terletak 

di beberapa kota di Indonesia.  
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4.1.2.7. PT. Selamat Sempurna, Tbk  

 PT Selamat Sempurna, Tbk (Perusahaan) didirikan di Indonesia pada 

tanggal 19 Januari 1976 berdasarkan akta Notaris Ridwan Suselo, S.H., No. 207. 

Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat 

Keputusan No. Y.A.5/96/5 tanggal 22 Maret 1976. Anggaran Dasar Perusahaan 

telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Frans 

Elsius Muliawan, S.H., No. 6 tanggal 6 Juli 2001 sehubungan dengan pemecahan 

nilai nominal saham Perusahaan (stock split). Perubahan ini telah diterima dan 

dicatatkan di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan registrasi 

No. C-10082 HT.01.04.TH.2001 tanggal 5 Oktober 2001 dan telah diumumkan 

dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 

2002.  

Selanjutnya, sehubungan dengan transaksi penggabungan usaha 

Perusahaan dengan PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk., Anak 

Perusahaan, berdasarkan akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., No. 33 

tanggal 28 November 2006, Perusahaan, antara lain, melakukan peningkatan 

modal ditempatkan dan disetor sebesar 141.000.060 saham dengan nilai nominal 

Rp 100 per saham. Perubahan ini telah diterima dan dicatatkan di Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. W7-

HT.01.04-5048 tanggal 15 Desember 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar 

Perusahaan pada tanggal 28 Desember 2006 (tanggal efektif) (Catatan 3 dan 16).  

Sesuai Anggaran Dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan 

terutama adalah bergerak dalam bidang industri alat-alat perlengkapan (suku 

 



 63

cadang) dari berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan, dan yang 

sejenisnya.Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat di Wisma 

ADR, Jalan Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara, sedangkan pabriknya berlokasi di 

Jakarta dan Tangerang. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak 

tahun 1980. 

4.1.2.8. PT. Tunas Ridean, Tbk   

 PT. Tunas Ridean, Tbk  didirikan pada tanggal 24 Juli 1980. Perusahaan 

memulai kegiatan operasi komerilnya sejak tahun 1981 dengan ruang lingkup 

kegiatan utama perusahan yaitu keagenan penjualan kendaraan bermotor yang 

berkedudukan di Jakarta dan Lampung. PT. Tunas Ridean, Tbk  terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sejak 16 Mei 1995. 

4.1.2.9. PT. United Tractor, Tbk  

 PT. United Tractors Tbk (Perusahaan) didirikan di Indonesia pada tanggal 

13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works, berdasarkan Akta 

Pendirian No. 69, oleh Notaris Djojo Muljadi, S.H. Akta Pendirian tersebut telah 

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan 

No. Y.A.5/34/8 tanggal 6 Pebruari 1973 dan telah diumumkan dalam Lembaran 

Berita Negara No. 31, Tambahan No. 281 tanggal 17 April 1973.  

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan dari waktu ke 

waktu, perubahan yang terakhir dilakukan dengan Akta No. 10 tanggal 13 Mei 

2005 oleh Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn., mengenai perubahan 

komposisi pemegang saham sehubungan dengan pengeluaran saham baru. 

Perusahaan. Akta tersebut telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan 
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Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat No. C-13520 

HT.01.04.TH.2005 tanggal 18 Mei 2005. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan dan 

anak perusahaan (bersama-sama disebut “Grup”) meliputi penjualan dan 

penyewaan alat-alat berat beserta pelayanan purna jual dan kontraktor 

penambangan. Perusahaan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1973. 

. 

4.2. Deskripsi Data Penelitian 

 Pengukuran statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) 

dengan hasil perhitungan sebagai berikut :  

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 
  

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

EPS 36 286.06 402.480 16 1610
PER 36 13.7675 10.54821 3.54 46.69
ROE 36 0.165050 0.0968008 0.0220 0.3543
DER 36 1.6600 1.01415 0,48 4.73
Return 
Saham 36 0.026764 0.0301089 -0.0175 0.1117

Sumber : Lampiran 1 

Earning Per Share adalah jumlah laba yang menjadi hak untuk setiap satu 

pemegang saham biasa. Hasil statistik deskriptif terhadap rasio EPS perusahaan 

menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 16 , nilai maksimum sebesar Rp. 1610, 

dengan rata – rata sebesar Rp. 286. Nilai minimum sebesar Rp. 16 menunjukkan 

bahwa apabila perusahaan mendapatkan laba maka setiap pemegang satu lembar 
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saham biasa berhak untuk mendapatkan laba minimum sebesar  Rp. 16 dan 

maksimum sebesar Rp. 1610.  

 Hasil statistik deskriptif terhadap Price Earning Ratio (PER) perusahaan 

menunjukkan nilai minimum sebesar 3,54 kali, nilai maksimum sebesar 46,69 

kali, dengan rata – rata sebesar 13,7675 kali. Rasio PER menunjukkan besarnya 

harga yang para investor bersedia untuk membayar untuk setiap rupiah laba yang 

dilaporkan. Rata – rata PER sebesar 13,7675 kali menunjukkan bahwa pada 

umumnya perusahaan sampel selama periode penelitian memiliki tingkat 

pengembalian yang cukup tinggi. 

Hasil statistik deskriptif terhadap Return On Equity (ROE) perusahaan 

menunjukkan nilai minimum sebesar 2,20%, nilai maksimum sebesar 35,43%, 

dengan rata – rata sebesar 16,5050%. Rasio ini menjelaskan laba bersih yang 

dihasilkan untuk setiap ekuitas (baik pemilik saham biasa maupun pemegang 

saham preferen) yang dapat dinyatakan dengan perbandingan antara laba bersih 

dengan ekuitas pemegang saham. Rata – rata ROE sebesar 16,5050% 

menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan sampel selama periode penelitian 

memiliki tingkat laba bersih yang cukup tinggi untuk tiap ekuitas. 

 Hasil statistik deskriptif terhadap Debt to Equity Ratio (DER) perusahaan 

menunjukkan nilai minimum sebesar 0,48 kali, nilai maksimum sebesar 4,73 kali, 

dengan rata – rata sebesar 1,66 kali. DER menunjukkan seberapa besar hutang 

jangka panjang yang dapat dijamin dengan ekuitas saham. Semakin besar DER 

menunjukan bahwa struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan 

hutang – hutang relatif terhadap ekuitas dan mencerminkan resiko perusahaan 
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yang relatif tinggi. Nilai rata – rata DER sebesar 1,66 kali menunjukkan bahwa 

pada umumnya perusahaan sampel selama periode penelitian menjamin setiap 

1,66 kali hutang dengan 1 kali modal sendiri. Rata – rata sebesar ini menunjukkan 

nilai yang cukup besar karena penggunaan hutang mencapai lebih dari satu 

setengah kali dari modal perusahaan.  

 Hasil statistik deskriptif terhadap return saham perusahaan menunjukkan 

nilai minimum sebesar -1,75%, nilai maksimum sebesar 11,17%, dengan rata – 

rata sebesar 2,68%. Return saham diperoleh dari perubahan harga saham bulanan, 

yaitu harga jual dan harga beli tanpa ditambah dengan deviden kas yang dibagikan 

oleh perusahaan emiten. Hal ini dikarenakan mengingat tidak selamanya 

perusahaan membagikan dividen kas secara periode. Kemudian return saham 

bulanan selama setahun (12 bulan) dirata – rata. Nilai rata – rata return yang 

positif  menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan sampel selama periode 

penelitian telah mampu memberikan tingkat pengembalian yang positif terhadap 

pemegang saham.  

4.3. Uji Statisttik 

 Untuk menganalisis pengaruh variabel EPS (X1), PER (X2), ROE (X3), 

DER (X4), terhadap return saham (Y) digunakan metode statistik dengan taraf 

signifikasi  α = 0,05 dengan menggunakan software SPSS versi 13,00 dengan 

harapan dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis data penelitian dan 

menghindari terjadinya kesalahan dalam menghitung data sehingga diharapkan 

hasil analisis akan lebih akurat. 
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4.3.1. Uji Asumsi Klasik  

 Sebelum model analisis regresi berganda digunakan persyaratan yang 

harus dipenuhi adalah melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Beberapa hal 

yang mendasari perlunya melakukan uji asumsi klasik yaitu agar besaran atau 

koefisen statistik yang diperoleh benar-benar merupakan penduga parameter yang 

memang dapat dipertanggung-jawabkan atau akurat (Sudarmanto, 2005:102). 

Adapun uji yang perlu dilakukan antara lain uji normalitas, uji multikolinieritas, 

uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. 

4.3.1.1. Uji Normalitas Data  

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Anto Dajan, 1996:172). Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau 

keduanya mempunyai data yang terdistribusi normal ataukah tidak. 

Gambar 4.1. 

Uji Normalitas 
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Sumber: Lampiran 2 
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Cara pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data atau titik pada 

sumbu diagonal grafik Normal P-P Plot of Standardized Residual yang 

merupakan output dari SPSS. Dasar pengambilan keputusan menurut Singgih 

Santoso (2004:214) adalah sebagai berikut: 

• Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

• Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Dari gambar 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal serta tidak menyebar jauh dari garis 

diagonal. Hal ini menunjukan terjadi distribusi normal pada model yang 

digunakan. Sehingga model regresi layak digunakan dalam analisis. 

4.3.1.2.  Uji Multikolinieritas 

 Uji ini digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara 

variabel idependen. Metode  yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas adalah dengan menggunakan nilai Value Inflation Factor (VIF). 

Jika nilai VIF dibawah angka 10 maka model regresi yang bebas dari 

multikolinearitas (Sudarmanto, 2005:141). Pada tabel berikut disajikan pehitungan 

nilai Value Inflation Factor (VIF). 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Collinearity Statistics 
Variabel 

Tollerance VIF 
Keterangan 

EPS (X1) 0,455 2,198 Tidak terjadi Multikolinearitas 
PER (X2) 0,773 1,294 Tidak terjadi Multikolinearitas 
ROE (X3) 0,481 2,078 Tidak terjadi Multikolinearitas 
DER (X4) 0,861 1,162 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Sumber : Data diolah pada Lampiran 2 

 Berdasarkan Tabel 4.2 di atas kita dapat mengetahui bahwa keempat 

variabel bebas yang digunakan dalam model regresi menghasilkan nilai VIF lebih 

kecil dari 10. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat gejala mulikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi yang 

digunakan. 

4.3.1.3. Uji Autokorelasi 

 Pengujian Autokoelasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi di antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat 

mengakibatkan penaksir mempunyai varians tidak minimum dan uji t tidak dapat 

digunakan karena akan memberikan kesimpulan yang salah (Sudarmanto, 

2005:142). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi maka dilakukan uji Durbin 

Watson. Adapun ketentuannya menurut Makridakis (1983) dalam Wahid 

Sulaiman (2004:89) antara lain sebagai berikut : 

4. 1,65 < D-W < 2,35              tidak ada autokorelasi 

5. 1,21 < D-W < 1,65 atau 2,3 < DW < 2,79              tidak dapat disimpulkan 

6. DW < 1,21 atau DW < 2,79              terjadi autokorelasi 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Change Statistics 

     Model 
 

R 
 

R 
Square 

 

Adjusted 
R Square 

 

Std. Error 
of the 

Estimate 
 

R 
Square 
Change

F 
Change

df1 df2 
Sig. F 

Change

Durbin-

Watson 

 

1 .640(a) .410 .334 0.0245716 .410 5.388 4 31 .002 1.893 

a  Predictors: (Constant), DER, EPS, PER 
b  Dependent Variable: Return Saham 
 
Sumber : Lampiran 2 
 

 Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) adalah 

1,893 sehingga masuk dalam kategori satu dalam ketentuan angka D-W (Durbin-

Watson) yang berarti tidak terjadi gejala autokorelasi. 

4.3.1.4. Uji Heteroskedastisitas 

 Metode yang dapat digunakan adalah dengan cara melihat ada atau 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterpolt disekitar sumbu x dan sumbu y. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

3. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu 

yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas. 

4. Jika tidak terdapat pola-pola tertentu dan titik-titik menyebar maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
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Sumber : Lampiran 2 

 Dari Gambar 4.2 terlihat bahwa penyebaran nilai – nilai return saham 

terhadap harga – harga prediksi tidak membentuk pola tertentu (meningkat atau 

menurun). Jadi dapat disimpulkan bahwa homokedastisitas terpenuhi. 

4.3.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengolahan data dengan menggunakan regresi linier berganda dilakukan 

dengan melalui beberapa tahapan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen dalam regresi 

ini adalah Return saham (Y), sedangkan variabel independennya adalah variabel 

Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Return On Equity (ROE). Adapun hasil analisis regresi linier berganda 

seperti ditunjukkan pada Tabel 4.4. 
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  Tabel 4.4 

Hasil Analisis Regresi 

Variabel 
Beta 

Unstandardized 

Beta 

Standardized 
t Sig t 

Konstanta 

Earning per Share (X1) 

Price Earning Ratio (X2) 

Return On Equity (X3) 

Debt to Equity Ratio (X4) 

-0,42

0,003

0,002

0,181

0,001

 

0,123 

0,567 

0,582 

0,045 

-1,1650 

0,599 

3,612 

2,927 

0,301 

0,109

0,553

0,001

0,006

0,765

R                                    =    0,640 

R Square                        =    0,410 

Adjusted R Square      =    0,334 

Fhitung                                =    5,388 

Sig F                              =    0,002 

Sumber : Data diolah pada Lampiran 2 

Berdasarkan hasil pengujian seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.5, 

model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

Yit = -0,42 + 0,003X1 + 0,002X2 + 0,181X3 +0,001X4 + e 

Adapun interpertasi dari model regresi diatas adalah : 

1. α   = -0,42 

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen 

bernilai nol, maka tingkat return saham perusahaan akan sebesar -0,42. 
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2. β1   = 0,003 

Nilai parameter atau koefisien regresi β1 ini menunjukkan bahwa apabila 

Earning per Share (EPS) naik sebesar 1 rupiah maka return saham akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,003% dengan asumsi variabel independen lain 

tetap (variabel Price Earning Ratio, Return On Equity, Debt to Equity Ratio 

sama dengan nol).  

3. β2   = 0,002 

Nilai parameter atau koefisien regresi β2 ini menunjukkan bahwa apabila 

Price Earning Ratio (PER) mengalami kenaikan sebesar 1 kali maka akan 

meningkatkan return saham sebesar 0,002% dengan asumsi variabel lain tetap 

(variabel Earning per Share, Return On Equity, Debt to Equity Ratio sama 

dengan nol). 

4. β3   = 0,181 

Nilai parameter atau koefisien regresi β3 ini menunjukkan bahwa apabila 

Return On Equity (ROE) mengalami kenaikan sebesar 1 kali maka akan 

meningkatkan return saham sebesar 0,181% dengan asumsi variabel lain tetap 

(variabel Earning per Share, Price Earning Ratio, Debt to Equity Ratio sama 

dengan nol). 

5. β4   = 0,001 

Nilai parameter atau koefisien regresi β4 ini menunjukkan bahwa apabila Debt 

to Equity Ratio (DER) naik sebesar 1 kali maka akan diikuti dengan kenaikan 

return saham sebesar 0,001% dengan asumsi variabel lain tetap (variabel 

Earning per Share, Price Earning Ratio, Return On Equity sama dengan nol). 
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4.4. Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Pengujian Hipotesis Pertama  

 Untuk mengetahui apakah variabel independen yang meliputi Earning Per 

Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Equity (ROE) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan 

terhadap variabel dependen yaitu return saham maka digunakan uji F.  

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Secara Simultan 

ANOVAb

.013 4 .003 5.388 .002a

.019 31 .001

.032 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), DER, PER, ROE, EPSa. 

Dependent Variable: Return Sahamb. 

Sumber : Lampiran 3 

 Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dan F tabel 

dengan pengambilan kesimpulan : 

 Jika F hitung  >  F  tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

 Jika F hitung  <  F  tabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak.  

Dan perbandingan nilai Signifikansi F dengan pengambilan kesimpulan : 

e) Nilai Sig. < α  tolak H0 

f) Nilai Sig. ≥ α  H0 tidak ditolak 
(Wahid Sulaiman, 2004:10) 

 

 Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat terlihat bahwa nilai dari F hitung adalah 

sebesar 5,388 sedangkan nilai dari F tabel sebesar 2,67 yang berarti bahwa F 
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hitung > F tabel. Adapun nilai Signifikansi F = 0,002 yang berarti bahwa Sig F < 

5%. Hal ini berarti bahwa secara simultan Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), Return On Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh terhadap return saham. 

4.4.2. Pengujian Hipotesis Kedua  

 Untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen serta untuk membuktikan 

variabel mempunyai pengaruh dominan maka digunakan uji t dan Standardized 

Coefficient Beta. Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji t dan besanya t tabel pada 

signifikansi 5% dua sisi.  

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Secara Parsial 

Variabel thitung ttabel Kondisi Kesimpulan 

EPS (X1) 0,599 2,0395 thitung < ttabel Ho diterima 

PER (X2) 3,612 2,0395 thitung > ttabel Ho ditolak 

ROE (X3) 2,927 2,0395 thitung > ttabel Ho ditolak 

DER (X4) 0,301 2,0395 thitung < ttabel Ho diterima 
Sumber : Data diolah pada Lampiran 3 

 Hasil pengujian secara parsial terhadap tiap – tiap variabel penelitian 

dijelaskan pada pembahasan berikut : 

1. Variabel Earning Per Share (X1) 

Variabel EPS memiliki nilai statistik  sebesar 0,599. Nilai ini lebih kecil dari t 

tabel (2,0395). Dengan demikian pengujian menunjukkan Ho diterima. Hasil 

ini memperlihatkan bahwa variabel Earning Per Share (EPS) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 
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2. Variabel Price Earning Ratio (X2) 

Variabel PER memiliki nilai statistik  sebesar 0,701. Nilai ini lebih kecil dari t 

tabel (2,0395). Dengan demikian pengujian menunjukkan Ho ditolak. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa variabel Price Earning Ratio (PER) berpengaruh 

secara signifikan terhadap return saham. 

3. Variabel Return On Equity (X3) 

Variabel ROE  memiliki nilai statistik  sebesar 2,927. Nilai ini lebih kecil dari 

t tabel (2,0395). Dengan demikian pengujian menunjukkan Ho ditolak. Hasil 

ini memperlihatkan bahwa variabel Price Earning Ratio (PER) berpengaruh 

secara signifikan terhadap return saham. 

4. Variabel Debt to Equity Ratio (X4) 

Variabel DER memiliki nilai statistik  sebesar 0,301. Nilai ini lebih kecil dari t 

tabel (2,0395). Dengan demikian pengujian menunjukkan Ho diterima. Hasil 

ini memperlihatkan bahwa variabel DER tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham. 

4.4.3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa variabel Return On Equity (ROE) 

mempunyai pengaruh dominan terhadap return saham. Untuk mengetahui variabel 

yang mempunyai pengaruh dominan terhadap return saham dapat dilihat dari 

Standart Coefficient Beta-nya. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.8 di bawah ini : 
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Tabel 4.7 

Variabel Dominan yang Mempengaruhi Return Saham 

Koefisien Standardized 
Coeficients Beta 

t Sig 

Earning per Share (X1) 0,123 0,599 0,553 

Price Earning Ratio (X2) 0,567 3,612 0,001 

Return On Equity (X3) 0,582 2,927 0,006 

Debt to Equity Ratio (X4) 0,045 0,301 0,765 
 Sumber : Data diolah dari Lampiran 3 

Dari Tabel 4.7 diatas diketahui bahwa variabel yang mempunyai 

koefisien beta yang terstandarisasi terbesar adalah variabel Return On Equity 

(ROE) dengan nilai sebesar 0,582. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap Return On Equity (ROE). Hal ini berarti 

hipotesis ketiga terbukti.  

 

4.5. Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.8 

Koefisien Determinasi (R2) 

Model R 
R 

Square
Adjusted R 

Square 

1 .640(a) .410 .334 
Sumber : Data diolah pada Lampiran 3 

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan sampai seberapa besar proporsi 

perubahan variabel independen mampu menjelaskan variasi perubahan variabel 

independen. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.8 menunjukkan nilai 

koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R2) sebesar 0,334. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa proporsi variabel independen dalam menjelaskan variasi 
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perubahan variabel dependen adalah sebesar 33,4%, atau dengan kata lain, 

variabel yang diteliti hanya mempunyai proporsi 33,4% dalam mempengaruhi 

return saham. Sedangkan sisanya sebesar 66,6% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

 

4.6. Implikasi Hasil Penelitian 

Pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan uji F mendapatkan 

hasil bahwa secara simultan variabel Earning Per Share (EPS), Price Earning 

Ratio (PER), Return On Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu return 

saham perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taufik 

Rahman (2004), Adi Yunanto (2007), Agusto Christo Victorio Tuhumury (2007) 

dan Arshinta Kurniasari (2007). Hal ini membuktikan bahwa rasio keuangan 

sebagai salah satu alat analisis kinerja keuangan perusahaan dapat dijadikan 

sebagai faktor – faktor finansial yang berpengaruh dalam menentukan tingkat 

return saham perusahaan.  

 Sedangkan berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial menggunakan 

uji t mendapatlkan hasil bahwa secara parsial, hanya dua variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap return saham yaitu Price Earning Ratio (PER), 

dan Return On Equity (ROE). Sedangkan variabel lainnya yakni Earning Per 

Share (EPS) dan  Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap return saham. Selain itu, penelitian ini menghasilkan bahwa EPS, PER, 

ROE, dan DER berpengaruh positif terhadap return saham. 

 Hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel EPS tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham mendukung hasil penelitian Taufik Rahman 

(2004), Agusto Christo Victorio Tuhumury (2007) dan Arshinta Kurniasari 

(2007). Laba bersih per saham (EPS) mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mencetak laba berdasarkan saham yang dimiliki. Angka EPS sering digunakan 

dalam publikasi mengenai kinerja perusahaan yang menjual sahamnya kepada 

masyarakat umum. Investor membeli saham dengan harapan memperoleh return 

baik dalam bentuk deviden maupun peningkatan nilai saham di masa yang akan 

datang. Karena earning menjadi dasar untuk pembayaran deviden dan menjadi 

dasar untuk peningkatan nilai saham di masa mendatang, secara teoritis investor 

akan tertarik pada perusahaan yang memiliki EPS yang tinggi sehingga akan 

berdampak positif terhadap harga saham. Tidak berpengaruhnya EPS terhadap 

return saham menunjukkan bahwa bahwa tingkat pengembalian saham per lembar 

saham tidak dapat menjadi indikator tunggal yang menarik bagi investor dalam 

menentukan keputusan untuk berinvestasi.   

Penelitian juga mendapatkan hasil bahwa variabel PER dengan nilai 0,002 

berpengaruh positif terhadap return saham. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adi Yunanto (2007) dan Arshinta 

(2007).  PER digunakan oleh investor untuk memprediksi kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Rasio ini juga dapat 

menunjukkan seberapa besar harga yang para investor bersedia membayar untuk 
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setiap rupiah laba yang dilaporkan. Dengan pengaruh yang positif, menunjukkan 

bahwa perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia diprediksikan mampu menghasilkan  laba di masa yang akan datang. 

Dengan kemampuan menghasilkan laba dapat menarik minat investor untuk 

menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan dapat 

terus berjalan dan bukan tidak mungkin untuk dapat mengembangkan usahanya. 

Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa investor cenderung optimis terhadap 

perolehan laba yang dihasilkan perusahaan  mengingat kondisi perekonomian di 

Indonesia yang tidak menentu. 

Variabel ROE bila dilihat dari koefisien regresi memiliki nilai 0,181. Hasil 

penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adi 

Yunanto (2007), Agusto Christo Victorio Tuhumury (2007) dan Arshinta 

Kurniasari (2007) yang juga menemukan hasil bahwa ROE berpengaruh positif 

terhadap return saham. ROE menjelaskan laba bersih yang dihasilkan  untuk 

setiap ekuitas. ROE juga merupakan ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat 

pengembalian dari saham itu sendiri. Pengaruh ROE terhadap return saham yang 

positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi 

dari setiap rupiah penggunaan atas ekuitas. Dengan kata lain perusahaan mampu 

menghasilkan profit ketika melakukan corporate action.  Hasil penelitian ini juga 

memberikan implikasi  bahwa ROE masih cukup diminati oleh investor dalam 

memprediksi seberapa besar tingkat pengembalian (return) sebelum mereka 

menanamkan sahamnya pada perusahaan. 
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 Hasil pengujian terhadap variabel DER menunjukkan bahwa DER tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian Taufik Rahman (2004), dan Arshinta Kurniasari 

(2007) yang mendapatkan hasil bahwa DER berpengaruh terhadap return saham. 

DER juga menunjukkan seberapa besar hutang jangka panjang yang dapat dijamin 

dengan ekuitas saham. Semakin besar DER menandakan struktur permodalan 

usaha lebih banyak memanfaatkan hutang – hutang dan mencerminkan resiko 

perusahaan yang terlalu tinggi. Hasil penelitian yang menyebutkan bahwa DER 

tidak berpengaruh  terhadap return saham menunjukkan bahwa tingkat hutang 

atas setiap ekuitas tidak dapat dijadikan sebagai indikator bagi investor dalam 

menentukan keputusan untuk berinvestasi. Investor mungkin beranggapan bahwa 

adanya hutang yang dimiliki perusahaan tidak menyurutkan keinginan investor 

untuk menanamkan modalnya terutama investor yang merupakan tipe risk averter, 

mengingat prospek perusahaan otomotif dan komponennya yang cukup baik dan 

terus meningkat meskipun sebelumnya mengalami penurunan karena berbagai hal. 

Prospek perusahaan otomotif dan komponennya yang cukup baik dianggap dapat 

memenuhi kewajiban meskipun jumlahnya sangat besar. Perbedaan hasil 

penelitian juga dapat dikarenakan periode dan objek penelitian yang digunakan.  

  Berdasarkan pengujian atas hipotesis ketiga, penelitian ini mendapatkan 

hasil bahwa Return On Equity (ROE) merupakan variabel dominan yang 

mempengaruhi return saham. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Agusto Christo Victorio Tuhumury (2007) yang menemukan bahwa ROE 

merupakan variabel dominan yang mempengaruhi return saham. ROE merupakan 
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indikator yang sangat mudah digunakan untuk melihat profitabilitas perusahaan. 

Pengaruh ROE yang cukup besar menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba atas penggunaan modal sendiri cukup baik. Investor 

menganggap bahwa perusahaan otomotif dan komponennya mempunyai prospek 

yang bagus karena mampu menghasilkan profit yang tinggi. Ketika laba yang 

dihasilkan semakin tinggi, return saham yang akan diterima oleh investor tersebut 

juga akan tinggi. Hal ini dapat menarik minat investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan otomotif dan komponennya.  Nilai ROE yang tinggi, 

menunjukkan bahwa kondisi perusahaan bagus karena mampu menghasilkan laba 

dan menunjukkan kian baik fundamental perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan.  

  Penelitian ini juga mendapatkan nilai Adjusted R2 sebesar 0,334. Hal ini 

menunjukkan bahwa hanya 33,4% variabel yang diteliti memberikan proporsi 

pengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian ini memberikan implikasi 

bahwa rasio keuangan bukanlah satu-satunya informasi yang dapat digunakan 

sebagai pertimbangan oleh investor dalam menentukan keputusan untuk 

berinvestasi dalam bentuk saham pada suatu perusahaan. Masih banyak faktor-

faktor lain, baik faktor finansial maupun faktor non finansial yang sebaiknya juga 

dipertimbangkan sebelum melakukan investasi untuk mendapatkan return saham 

yang optimal.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji secara simultan dengan menggunakan Uji F, hasil 

analisis menunjukkan bahwa variabel Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), Return On Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) secara simultan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2. Berdasarkan hasil uji secara parsial dengan menggunakan Uji t, hasil analisis 

menunjukkan bahwa : 

a. EPS secara parsial tidak berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

b. PER secara parsial berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

c. ROE secara parsial berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

d. DER secara parsial tidak berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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3. Penelitian ini menghasilkan koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted 

R2) sebesar 0,334. Hasil tersebut menunjukkan variasi return saham yang 

dapat dijelaskan oleh variabel Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), Return On Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) dalam 

persamaan regresi hanya sebesar 33,4%, sedangkan sisanya sebesar 66,6% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan model. 

 

5.2. Saran 

Menyadari adanya beberapa keterbatasan pada penelitian ini, saran yang 

dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian yang menyebutkan bahwa variabel Earning Per Share (EPS) 

dan Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

return saham hendaknya tetap diperhatikan karena meskipun hasilnya tidak 

signifikan akan tetapi tetap mempunyai proporsi pengaruh terhadap return 

saham. Perusahaan diharapkan dapat mengelola faktor – faktor yang dianggap 

dapat mempengaruhi variabel Earning Per Share (EPS) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) agar dapat memaksimalkan return saham yang akan diperoleh. 

Faktor – faktor tersebut antara lain pengelolaan manajemen atas laba untuk 

setiap lembar saham yang ada harus lebih baik agar laba yang diperoleh oleh 

setiap pemegang saham juga dapat meningkat dan hutang yang dimiliki 

perusahaan yang seharusnya tidak terlalu banyak karena resiko kebangkrutan 

yang akan ditimbulkan akan semakin besar jika hutang yang dimiliki juga 

semakin meningkat. 
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2. Return On Equity (ROE) merupakan variabel yang mempunyai pengaruh 

paling dominan terhadap return saham diantara variabel-variabel keuangan 

yang lain. Oleh karena itu perusahaan diharapkan dapat mengelola ekuitas 

yang dimiliki dengan sebaik – baiknya sehingga mendapatkan laba yang 

tinggi. Selain untuk memakmurkan para pemegang saham selaku pemilik 

ekuitas juga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan menambahkan faktor – 

faktor makro ekonomi seperti tingkat suku bunga, resiko sistematis, kondisi 

perekonomian dan lain sebagainya. Dengan penambahan faktor makro 

ekonomi tersebut diharapkan hasil analisis dapat lebih digeneralisasikan. Hal 

ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proporsi 

variabel lain yang berpengaruh terhadap return saham yang belum diteiti 

cukup besar. 
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Lampiran 1 

Statistik Deskriptif 

 
Mean Std. Deviation Minimum Maximum N 

  
EPS 36 286.06 402.480 16 1610
PER 36 13.7675 10.54821 3.54 46.69
ROE 36 0.165050 0.0968008 0.0220 0.3543
DER 36 1.6600 1.01415 0,48 4.73
Return 

0.026764 0.0301089 -0.0175 0.111736Saham 
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Lampiran 2 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
 
1.UJI NORMALITAS DATA  
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Observed Cum Prob
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Dependent Variable: Return Saham

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
2. UJI MULTIKOLINIERITAS  

Coefficientsa

-.042 .025 -1.650 .109 -.093 .010
.003 .005 .123 .599 .553 -.007 .013 .274 .107 .083 .455 2.198
.002 .000 .567 3.612 .001 .001 .003 .254 .544 .498 .773 1.294
.181 .062 .582 2.927 .006 .055 .307 .400 .465 .404 .481 2.078
.001 .004 .045 .301 .765 -.008 .010 -.015 .054 .042 .861 1.162

(Constant)
EPS
PER
ROE
DER

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Return Sahama. 
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3. UJI AUTOKORELASI 

Model Summaryb

.640a .410 .334 .0245716 .410 5.388 4 31 .002 1.893
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), DER, PER, ROE, EPSa. 

Dependent Variable: Return Sahamb. 
 

4. UJI HETEROKEDASTISITAS 
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Dependent Variable: Return Saham

Scatterplot
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Lampiran 3 

HASIL UJI REGRESI 
 

ANOVAb

.013 4 .003 5.388 .002a

.019 31 .001

.032 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), DER, PER, ROE, EPSa. 

Dependent Variable: Return Sahamb. 

Coefficientsa

-.042 .025 -1.650 .109 -.093 .010
.003 .005 .123 .599 .553 -.007 .013 .274 .107 .083 .455 2.198
.002 .000 .567 3.612 .001 .001 .003 .254 .544 .498 .773 1.294
.181 .062 .582 2.927 .006 .055 .307 .400 .465 .404 .481 2.078
.001 .004 .045 .301 .765 -.008 .010 -.015 .054 .042 .861 1.162

(Constant)
EPS
PER
ROE
DER

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval for B

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Return Sahama. 
 

Model Summaryb

.640a .410 .334 .0245716 .410 5.388 4 31 .002 1.893
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), DER, PER, ROE, EPSa. 

Dependent Variable: Return Sahamb. 92  
 



 
 

Lampiran 4 
Data Variabel Earning Per Share (EPS) 

(dalam satuan rupiah) 
Tahun EPS No. Nama Perusahaan 2004 2005 2006 2007 Rata - rata 

1. PT. Astra International Tbk 1.335 1.348 917 1.610 1.303
2. PT. Astra Otoparts Tbk 291 362 366 590 402
3. PT. Branta Mulia Tbk 94 266 41 87 122
4. PT. Gajah Tunggal Tbk 151 109 37 26 81
5. PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk 109 116 47 59 83
6. PT. Intraco Penta Tbk 31 103 16 22 43
7. PT. Selamat Sempurna Tbk 44 46 46 56 48
8. PT. Tunas Ridean Tbk 109 102 16 136 91
9. PT. United Tractor Tbk 386 369 327 523 401
Rata – rata per tahun 283 313 201 345 286

 Sumber : Laporan Keuangan diolah 

Ln  Earning Per Share (EPS)  
Tahun EPS No. Nama Perusahaan 2004 2005 2006 2007 Rata - rata 

1. PT. Astra International Tbk 7,197 7,206 6,821 7,384 7,152
2. PT. Astra Otoparts Tbk 5,673 5,892 5,903 6,380 5,962
3. PT. Branta Mulia Tbk 4,543 5,583 3,714 4,466 4,576
4. PT. Gajah Tunggal Tbk 5,017 4,691 3,611 3,258 4,144
5. PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk 4,691 4,753 3,850 4,077 4,343
6. PT. Intraco Penta Tbk 3,434 4,635 2,773 3,091 3,483
7. PT. Selamat Sempurna Tbk 3,784 3,932 3,829 4,025 3,892
8. PT. Tunas Ridean Tbk 4,691 4,625 2,773 4,913 4,250
9. PT. United Tractor Tbk 5,956 5,911 5,790 6,260 5,979
Rata – rata per tahun 4,998 5,248 4,340 4,873 4,865

 Sumber : Laporan Keuangan diolah 93 



 
 

 

Lampiran 5 

Data Variabel Price Earning Ratio (PER)  

(dalam satuan kali) 
Tahun PER No. Nama Perusahaan 2004 2005 2006 2007 Rata - rata 

1. PT. Astra International Tbk 7,19 7,57 17,12 16,95 12,21
2. PT. Astra Otoparts Tbk 6,62 7,74 8,00 5,64 7
3. PT. Branta Mulia Tbk 8,49 3,54 46,69 21,84 20,14
4. PT. Gajah Tunggal Tbk 4,31 5,12 15,52 18,85 10,95
5. PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk 28,21 8,25 19,17 12,54 17,04
6. PT. Intraco Penta Tbk 16,79 5,61 29,35 24,97 19,18
7. PT. Selamat Sempurna Tbk 6,59 6,63 7,61 7,68 7,13
8. PT. Tunas Ridean Tbk 6,17 6,74 44,59 9,11 16,65
9. PT. United Tractor Tbk 5,89 9,96 20,05 20,84 14,18
Rata – rata per tahun 10,03 6,80 23,12 15,38 13,83

 Sumber : Laporan Keuangan diolah 
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Lampiran 6 

 Data Variabel Return On Equity (ROE) 

(dalam satuan persen) 
Tahun ROE No. Nama Perusahaan 2004 2005 2006 2007 Rata - rata 

1. PT. Astra International Tbk 32,79 26,72 16,59 24,18 25,07
2. PT. Astra Otoparts Tbk 15,96 17,05 15,13 20,12 17,06
3. PT. Branta Mulia Tbk 5,97 14,54 2,20 4,38 6,77
4. PT. Gajah Tunggal Tbk 28,38 17,09 5,55 3,81 13,71
5. PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk 32,29 28,36 11,41 13,01 21,27
6. PT. Intraco Penta Tbk 3,99 5,79 2,28 2,97 3,76
7. PT. Selamat Sempurna Tbk 25,74 16,00 14,67 16,66 18,27
8. PT. Tunas Ridean Tbk 35,43 21,05 3,30 22,17 20,49
9. PT. United Tractor Tbk 17,70 25,59 20,25 26,04 22,40
Rata – rata per tahun 22,03 19,13 10,15 14,82 16,53

 Sumber : Laporan Keuangan diolah 
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Lampiran 7 

Data Variabel Debt to Equity Ratio (DER)  

(dalam satuan kali) 
Tahun 

No. Nama Perusahaan 2004 2005 2006 2007 
DER 

Rata - rata 
1. PT. Astra International Tbk 1,18 1,81 1,41 1,17 1,39
2. PT. Astra Otoparts Tbk 0,62 0,71 0,57 0,48 0,60
3. PT. Branta Mulia Tbk 1,18 0,87 0,61 0,52 0,80
4. PT. Gajah Tunggal Tbk 2,76 2,68 2,41 2,54 2,60
5. PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk 1,25 2,10 2,48 2,63 2,11
6. PT. Intraco Penta Tbk 4,73 1,80 1,68 1,70 2,48
7. PT. Selamat Sempurna Tbk 2,38 0,55 0,53 0,66 1,03
8. PT. Tunas Ridean Tbk 1,17 3,44 3,24 2,91 2,69

1,139. PT. United Tractor Tbk 0,25 1,58 1,44 1,26
1,651,541,601,73 Rata – rata per tahun 1,72

 
 
 
 

 Sumber : Laporan Keuangan diolah 



 
 

Lampiran 8 

Data Return Saham Bulanan 

Return Saham Bulanan Tahun 2004 
 

 
PT. Astra International 

Tbk PT. Astra Otoparts Tbk PT. Branta Mulia Tbk  

Price Return Price Return Price Return 
Desember 03 5000  1550  950  
Januari 04 5200 0.04 1575 0.0161 925 -0.0263 
Februari 04 5400 0.0385 1550 -0.0159 950 0.0270 
Maret 04 5350 -0.0093 1325 -0.1452 800 -0.1579 
April 04 5700 0.0654 1300 -0.0189 900 0.125 
Mei 04 5800 0.0175 1250 -0.0385 900 0 
Juni 04 5500 -0.0517 1150 -0.08 725 -0.1944 
Juli 04 5550 0.0091 1200 0.0435 725 0 
Agustus 04 6350 0.1441 1250 0.0417 725 0 
September 04 6850 0.0787 1475 0.18 850 0.1724 
Oktober 04 7850 0.146 1600 0.0847 750 -0.1176 
November 04 9000 0.1465 1700 0.0625 800 0.0667 
Desember 04 9600 0.0677 1700 0 800 0 
Return rata - rata  0.0577  0.0108  -0.0088 

Sumber : Data diolah 

PT. Gajah Tunggal Tbk PT. Hexindo Adi 
Perkasa Tbk PT. Intraco Penta Tbk  

Price Return Price Return Price Return 
Desember 03 550  925  310  
Januari 04 600 0.0909 1400 0.5135 300 -0.0323 
Februari 04 550 -0.0833 1500 0.0714 310 0.0333 
Maret 04 575 0.0455 1500 0 295 -0.0484 
April 04 525 -0.0870 1375 -0.0833 280 -0.0508 
Mei 04 490 -0.0667 1400 0.0182 270 -0.0357 
Juni 04 525 0.0714 1475 0.0536 255 -0.0556 
Juli 04 525 0 1475 0 265 0.0392 
Agustus 04 525 0 1625 0.1017 280 0.0566 
September 04 525 0 1650 0.0154 295 0.0536 
Oktober 04 550 0.0476 2125 0.2879 300 0.0169 
November 04 725 0.3182 2975 0.4000 575 0.9167 
Desember 04 650 -0.1034 3075 0.0336 525 -0.0870 
Return rata - rata  0.0194  0.1177  0.0672 

Sumber : Data diolah 

PT. Selamat Sempurna 
Tbk PT. Tunas Ridean Tbk PT. United Tractor Tbk  

Price Return Price Return Price Return 
Desember 03 265  300  1250  
Januari 04 280 0.0566 340 0.1333 1250 0 
Februari 04 260 -0.0714 365 0.0735 1450 0.16 
Maret 04 275 0.0577 320 -0.1233 1375 -0.0517 
April 04 300 0.0909 350 0.0937 1650 0.2 
Mei 04 235 -0.2167 330 -0.0571 1100 -0.3333 
Juni 04 280 0.1915 320 -0.0303 1125 0.0227 
Juli 04 245 -0.125 365 0.1406 1225 0.0889 
Agustus 04 250 0.0204 420 0.1507 1375 0.1224 
September 04 295 0.18 435 0.0357 1450 0.0545 
Oktober 04 325 0.1017 485 0.1149 1850 0.2758 
November 04 305 -0.0615 600 0.2371 1225 0.0889 
Desember 04 290 -0.0492 675 0.125 1850 0.2758 
Return rata - rata  0.0146  0.0745  0.0632 

 Sumber : Data diolah 

97



 
 

 
Return Saham Bulanan Tahun 2005 

 
PT. Astra International 

Tbk PT. Astra Otoparts Tbk PT. Branta Mulia Tbk  

Price Return Price Return Price Return 
Desember 04 9600  1750  800  
Januari 05 10500 0.0937 2150 0.2286 790 -0.0125 
Februari 05 10800 0.0286 2600 0.2093 780 -0.0127 
Maret 05 10500 -0.0278 2650 0.0192 800 0.0256 
April 05 10550 0.0048 2300 -0.1321 800 0 
Mei 05 11700 0.1090 2750 0.1956 1000 0.25 
Juni 05 12700 0.0855 3100 0.1273 1050 0.25 
Juli 05 13200 0.0394 3225 0.0403 1100 0.0476 
Agustus 05 10150 -0.2311 3325 0.0310 1100 0 
September 05 9750 -0.0394 3150 -0.0526 1250 0.1364 
Oktober 05 9300 -0.0461 3225 0.0238 1050 -0.16 
November 05 9100 -0.0215 2960 -0.0853 1050 0 
Desember 05 10200 0.1209 2800 -0.0508 940 -0.1048 
Return rata - rata  0.0097  0.0462  0.0350 
Sumber : Data diolah 

PT. Gajah Tunggal Tbk PT. Hexindo Adi 
Perkasa Tbk PT. Intraco Penta Tbk  

Price Return Price Return Price Return 
Desember 04 650  3075  525  
Januari 05 710 0.0923 3950 0.2845 570 0.0857 
Februari 05 850 0.1972 4300 0.0886 530 -0.0702 
Maret 05 800 -0.0588 4050 -0.0581 500 -0.0566 
April 05 680 -0.15 4000 -0.0123 480 -0.04 
Mei 05 740 0.0882 4050 0.0125 530 0.1042 
Juni 05 790 0.0676 4800 0.1852 500 -0.0566 
Juli 05 740 -0.0633 5400 0.125 620 0.24 
Agustus 05 540 -0.2703 6200 0.1481 670 0.0806 
September 05 560 0.0370 1140 -0.8161 630 -0.0597 
Oktober 05 530 -0.0536 1080 -0.0526 630 0 
November 05 510 -0.0377 1010 -0.0648 600 -0.0476 
Desember 05 560 0.0980 960 -0.0495 580 -0.0333 
Return rata - rata  -0.0045  -0.0175  0.0122 

  Sumber : Data diolah 

PT. Selamat Sempurna 
Tbk PT. Tunas Ridean Tbk PT. United Tractor Tbk  

Price Return Price Return Price Return 
Desember 04 290  675  2275  
Januari 05 300 0.0345 880 0.3037 2850 0.2527 
Februari 05 315 0.05 810 -0.0795 3025 0.0614 
Maret 05 325 0.0317 900 0.1111 2875 -0.0496 
April 05 300 -0.0706 820 -0.0889 2950 0.0261 
Mei 05 300 0 830 0.0122 3275 0.1102 
Juni 05 300 0 820 -0.0120 3725 0.1374 
Juli 05 325 0.0833 870 0.0610 4450 0.1946 
Agustus 05 325 0 750 -0.1379 3875 -0.1292 
September 05 310 -0.0461 690 -0.08 3875 0 
Oktober 05 335 0.0806 670 -0.0289 3700 -0.0452 
November 05 330 -0.0149 640 -0.0448 3600 -0.0270 
Desember 05 305 -0.0758 690 0.0781 3675 0.0208 
Return rata - rata  0.0061  0.0078  0.0460 

   Sumber : Data diolah 
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Return Saham Bulanan Tahun 2006 

 
PT. Astra International 

Tbk PT. Astra Otoparts Tbk PT. Branta Mulia Tbk  

Price Return Price Return Price Return 
Desember 05 10200  2800  940  
Januari 06 10400 0.020 2750 -0.0178 1200 0.2766 
Februari 06 9800 -0.0577 2850 0.0364 1310 0.0917 
Maret 06 11250 0.1479 2900 0.0175 1200 -0.0840 
April 06 11950 0.0622 3000 0.0345 1250 -0.0417 
Mei 06 9800 -0.1799 2900 -0.0333 1200 -0.04 
Juni 06 9750 -0.0051 2800 -0.0345 1200 0 
Juli 06 960 -0.0154 2725 -0.0268 1250 0.0417 
Agustus 06 11100 0.1562 2650 -0.0275 1250 0 
September 06 12450 0.1261 2750 0.0377 1250 0 
Oktober 06 13400 0.1763 2675 -0.0273 1300 0.04 
November 06 15950 0.1903 2600 -0.2523 1520 0.1692 
Desember 06 15700 -0.0157 2925 0.125 1900 0.25 
Desember 05  0.0504  -0.0140  0.0586 

 Sumber : Data diolah 

PT. Gajah Tunggal Tbk PT. Hexindo Adi 
Perkasa Tbk PT. Intraco Penta Tbk  

Price Return Price Return Price Return 
Desember 05 560  960  580  
Januari 06 630 0.125 960 0 600 0.0345 
Februari 06 630 0 930 -0.0312 580 -0.0333 
Maret 06 700 0.1111 990 0.0645 610 0.0517 
April 06 650 -0.0714 1120 0.0131 630 0.0328 
Mei 06 540 -0.1692 850 -0.0241 530 0.1587 
Juni 06 520 -0.0370 770 -0.0941 530 0 
Juli 06 540 0.0385 790 0.0260 520 -0.0189 
Agustus 06 530 -0.0185 760 -0.0380 500 0.1538 
September 06 600 0.1321 830 0.0921 510 0.02 
Oktober 06 600 0 840 0.0120 490 -0.0392 
November 06 560 -0.0667 820 -0.0238 490 0 
Desember 06 580 0.0357 900 0.0976 480 -0.0204 
Desember 05  0.0066  0.0078  0.0283 

  Sumber : Data diolah 

PT. Selamat Sempurna 
Tbk PT. Tunas Ridean Tbk PT. United Tractor Tbk  

Price Return Price Return Price Return 
Desember 05 305  690  3675  
Januari 06 330 0.0820 680 -0.0145 3825 0.0408 
Februari 06 310 -0.0606 640 -0.0588 3975 0.0392 
Maret 06 310 0 640 0 4500 0.1321 
April 06 310 0 740 0.1562 5450 0.2111 
Mei 06 300 -0.0322 700 0.0540 5400 -0.0092 
Juni 06 300 0 690 -0.0143 5400 0 
Juli 06 305 0.0167 630 -0.0435 5600 0.0370 
Agustus 06 305 0 630 0 5750 0.0268 
September 06 315 0.0328 650 0.0317 6050 0.0522 
Oktober 06 340 0.0794 660 0.0154 6550 0.0826 
November 06 355 0.0441 730 0.1061 6450 -0.0153 
Desember 06 350 -0.0141 710 -0.0274 6550 0.0155 
Desember 05  0.0123  0.0171  0.0511 

  Sumber : Data diolah 
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Return Saham Bulanan Tahun 2007 

 
PT. Astra International 

Tbk PT. Astra Otoparts Tbk PT. Branta Mulia Tbk  

Price Return Price Return Price Return 
Desember 06 15700  2925  1900  
Januari 07 14850 -0.0541 2850 -0.0256 2000 0.0526 
Februari 07 14050 -0.0539 2725 -0.0438 2000 0 
Maret 07 13200 -0.0605 2625 -0.0367 2000 0 
April 07 14400 0.0909 2800 0.0667 2000 0 
Mei 07 16400 0.1389 3000 0.0714 2000 0 
Juni 07 16900 0.0305 2950 -0.0167 1900 -0.05 
Juli 07 18750 0.1095 2275 0.1102 1900 0 
Agustus 07 17850 -0.048 3000 0.0840 1900 0 
September 07 19250 0.0784 3175 0.0583 1900 0 
Oktober 07 25600 0.3299 3325 0.0472 1900 0 
November 07 25000 -0.0234 3275 -0.0150 1900 0 
Desember 07 27300 0.092 3325 0.0153 1900 0 
Return rata - rata  0.0525  0.00263  0.0002 

  Sumber : Data diolah 

PT. Gajah Tunggal Tbk PT. Hexindo Adi 
Perkasa Tbk PT. Intraco Penta Tbk  

Price Return Price Return Price Return 
Desember 06 580  900  480  
Januari 07 570 -0.0172 880 -0.0222 475 -0.0104 
Februari 07 540 -0.0526 920 0.0454 470 -0.0105 
Maret 07 510 -0.0556 950 0.0326 495 0.0532 
April 07 540 0.0588 1150 0.2105 590 0.1919 
Mei 07 570 0.0556 1090 -0.0522 630 0.0678 
Juni 07 600 0.0702 1090 0 600 -0.0476 
Juli 07 590 -0.0167 1000 -0.0826 630 0.05 
Agustus 07 520 -0.1186 900 -0.1 470 -0.254 
September 07 530 0.0192 850 -0.0556 620 0.3191 
Oktober 07 550 0.0377 820 -0.0354 570 -0.0806 
November 07 495 -0.1 760 -0.0732 580 0.0175 
Desember 07 490 -0.0101 740 -0.0263 550 -0.0517 
Return rata - rata  -0.0108  -0.0133  0.0204 

  Sumber : Data diolah 

PT. Selamat Sempurna 
Tbk PT. Tunas Ridean Tbk PT. United Tractor Tbk  

Price Return Price Return Price Return 
Desember 06 350  710  6550  
Januari 07 310 -0.1143 690 -0.0282 6750 0.0305 
Februari 07 310 0 640 -0.0725 6950 0.0296 
Maret 07 310 0 670 0.0469 7400 0.0647 
April 07 300 -0.0322 770 0.1492 7900 0.0676 
Mei 07 335 0.0167 920 0.1948 7550 -0.0443 
Juni 07 310 -0.0746 870 -0.0543 8250 0.0927 
Juli 07 310 0 930 0.0690 8600 0.0424 
Agustus 07 300 -0.0322 900 -0.0323 8100 -0.0581 
September 07 385 0.2833 1030 0.1444 8200 0.0123 
Oktober 07 430 0.1169 1120 0.0874 10950 0.3354 
November 07 415 -0.0349 1280 0.1429 11250 0.0274 
Desember 07 430 0.0361 1240 -0.0313 10900 -0.0311 
Return rata - rata  0.0137  0.0513  0.0474 

  Sumber : Data diolah
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