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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI) 

 PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), didirikan berdasarkan akta No.27 tanggal 4 

Desember 1991 yang diubah dengan akta No.142 dan No.245 tanggal 13 dan 21 

Desember 1991 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 

Syrat Keputusan No.C2-8145.HT.01.01.TH.91 pada tanggal 26 Desember 1991 serta 

telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 27 Maret 

1992 Tambahan No. 1355 

 Perusahaan ini berdomisili di Jakarta, dengan alamat Jakarta Stock Exchange 

Building, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta. Pt. Bursa Efek Indonesia resmi 

mendapat izin usaha Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat 

Keputusan No.323/KMK.010/1992, tanggal 18 Maret 1992. PT. Bursa Efek 

Indonesia diswastakan sepenuhnya pada tanggal 13 Juli 1992. 

 Sebelumnya pengoperasian bursa merupakan tanggung jawab Badan 

Pelaksana Modal yang sekarang berubah fungsinya menjadi Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM). Dewasa ini, BAPEPAM berfungsi untuk mengawasi Bursa 

Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia secara aktif melakukan kegiatannya pada 

tanggal 10 Agustus 1997, dimana operasi perdagangan efek dilakukan secara normal, 

yaitu mempertemukan order jual dan order beli dengan menggunakan papan 

berdasarkan prioritas, harga dan waktu. Perdagangan dengan cara ini awalnya dapat 
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berjalan lancer, mengingat efek yang tercatat di bursa serta jumlah pialang yang 

terlibat dilantai bursa masih terbatas. 

 Dalam perkembangan Bursa, terutama sejak terjadinya Boom Pasar modal 

pada tahun 1989, jumlah efek dan pialang meningkat pesat. Pada tahun 1988 jumlah 

emiten di Bursa Efek Indonesia tercatat 24 emiten, pada akhir Desember 1994 telah 

meningkat menjadi 217 emiten dengan sekitar 260 perusahaan pialang yang menjadi 

anggota Bursa Efek Indonesia pada akhir Juli 1995. 

 Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas serta strategi pengembangan 

Bursa Efek Indonesia pada masa mendatang maka pada tahun 1955, PT. Bursa Efek 

Indonesia melakukan otomatisasi perdagangan efek di bursa yang disebut Jakarta 

Automated Trading System (JATS). JATS merupakan sistem perdagangan efek 

berbasis komputer yang dipadukan dengan sistem penyelesaian, sistem depositori 

terpusat dan sistem akuntansi broker. 

Dalam perkembangannya, Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami 

beberapa kali perubahan. Terakhir dengan akta No.75 tanggal 29 April 1966 dari 

Notaris Amrul Poruman Pohan, SH.LLM., untuk menyesuaikan anggaran dasar 

dengan ketentuan dalam undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas 

(PT) dan undang-undnag No.8 tahun 1995 tentang pasar modal. 

 Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Ketua Badan pengawas 

Modal (BAPEPAM) dengan suratnya No.S-1258/PM/1996 tanggal 5 Agustus 1996 

dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dnegan surat keputusan No.C2-

9393.HT01.04.TH.96 tanggal 9 Oktober 1996 serta telah dicantumkan dalam Berita 

Negara republic Indonesia No. 98 tanggal 6 Desember 1996, Tambahan No. 9551 
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 Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan 

pendirian perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Menunjang kebijakan pemerintah dan pengembangan pasar modal sebagai 

alternative sumber pembiayaan untuk mendukung dunia usaha dalam rangka 

pembangunan nasional. 

2. Memberikan kesempatan yang lebh luas kepada masyarakat untuk ikut 

memiliki berbagai macam efek, disamping memberikan kemudahan bagi 

dunia usaha untuk menarik dana dengan cara menawarkan efek yang 

dikeluarkannya kepada masyarakat melalui pasar modal. 

3. Menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. 

 Berdasarkan pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 

tanggal 30 Desember 1995, perusahaan dilarang membagikan deviden kepada 

pemegang saham. Perusahaan mempunyai penyertaan saham sebesar 90% pada PT. 

Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), anak perusahaan berdomisili di Jakarta, 

yang bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa kliring dan penjamin penyelesaian 

transaksi bursa.  

 

Visi dan Misi PT. Bursa Efek Indonesia 

Visi yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia adalah menjjadikan Bursa Efek 

Indonesia sebagai suatu tempat yang efisien untuk menghimpun dana investasi dan 

sebagai yang efisien untuk perdagangan instrument pasar modal baik untuk investor 

domestic maupun investor asing. 
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Misi dari PT. Busra Efek Indonesia 

1. PT. Bursa Efek Indonesia bertekad mewujudkan Bursa Efek berskala 

internasional yang menawarkan kesempatan berinvestasi secara luas dengan 

perkembangan perekonomian Indonesia. 

2. PT. Bursa Efek Indonesia bertekad mempunyai sarana perdagangan yang 

efisien, sistem informasi yang terpecaya, lengkap, dan tepat waktu serta 

mempunyai SDM yang professional dan berkualitas tinggi sehingga 

menjadikan Bursa Efek Indonesia sebagai Busra Efek yang transparan, likuid, 

wajar, dan efisien yang membawa Bursa Efek Indonesia sejajar dengan Bursa 

Efek dunia. 

3. PT. Bursa Efek Indonesia berpartisipasi dalam pengembangan basis investor 

local yang luas dan kokoh sebagai stabilator Pasar Modal Indonesia. 

 

PT. Bursa Efek Indonesia bertekad menawarkan beragam efek berkualitas 

sejalan dengan pertumbuhan instrument pasar modal yang semakin meningkat, 

sehingga Bursa Efek Indonesia dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pihak 

pemodal domestic ,aupun pemodal asing. Guna mencapai visi dan misi tersebut PT. 

Bursa Efek Indonesia menetapkan beberapa sasaran yaitu dengan menyempurnakan 

peraturan bursa, menciptakan siste informasi penyelesaian transaksi yang efisien dan 

meningkatkan SDM yang ditempuh adalah memeanfaatkan keahlian dari berbagai 

sumebr pengembangan dan operasional bursa, membina hubungan baik dan 

kerjasama dnegan berbagai pihak untuk meningkatkan citra bangsa. 
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Sitem perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia diabagi menjadi 3 jenis 

pasar yaitu : 

1. Pasar Reguler. Merupakan perdagangan efek yang dilakukan oleh anggota 

bursa dengan penentuan harga efek atas dasar mekanisme permintaan dan 

penawaran 

2. Pasar Non Reguler. Merupakan perdagangan efek yang dilakukan oleh 

anggota bursa dengan penentuan harga didasarkan atas kesepakatan diantara 

para anggota bursa 

3. Pasar Tunai. Fasilitas yang perdagangannya disediakan oleh Bursa Efek 

dalam rangka memberikan kesempatan kepada anggota yang gagal 

menyerahkan/membayar efek yang telah ditransaksikan. 

 

4.2 Gambaran Umum Populasi Penelitian  

1. PT. Astra Agro Lestari Tbk (AALI) 

Perusahaan ini bergerak dalam bidang perkebunan. Sebagai anggota grup 

Astra Internasional Tbk ini telah berkembang dan menjadi perusahaan kelapa sawit 

terbesar di Indonesia. PT Astra Agro Lestari Tbk (“Perusahaan”) didirikan dengan 

nama PT Suryaraya Cakrawala berdasarkan Akta Notaris Ny. Rukmasanti 

Hardjasatya, S.H, No. 12 tanggal 3 Oktober 1988, yang kemudian berubah menjadi 

PT Astra Agro Niaga berdasarkan Akta perubahan No. 9 tanggal 4 Agustus 1989 dari 

notaris yang sama. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya disahkan Surat 

keputusan No. C2-10099.HT.01.01.TH.89 tanggal 31 Oktober 1989 dan diumumkan 

dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 101 Tambahan No. 3626 
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tanggal 19 Desember 1989. Sekarang perusahaan ini mempunyai lahan seluas 

203,780 hektar dimana 92,7% atau 188,831 hektar ditanami kelapa sawit dan sisanya 

sebesar 7,3% ditanami kopi,the, dan lainnya. 

 

2. PT. Aneka Tambang Tbk (ANTM) 

Perusahaan perseroan PT. Aneka Tambang Tbk didirikan pada tanggal 5 Juli 

1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1968, dengan nama Perusahaan 

Negara (PN) Aneka Tambang. dan diumumkan dalam Tambahan No. 36, Berita 

Negara No. 56, tgl 5 Juli 1968. Pada tanggal 14 September 1974, berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1974, status perusahaan diubah dari Perusahaan 

Negara menjadi Perusahaan Negara Perseroan Terbatas (“Perusahaan Perseroan”) dan 

sejak itu dikenal sebagai “Perusahaan Perseroan (Persero) Aneka Tambang”. Kantor 

pusat perusahaan berlokasi di Gedung Aneka Tambang Jl. Letjen T.B. Simatupang 

No. 1. Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 

Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah di bidang 

pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang 

industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan bahan 

galian tersebutPerusahaan ini mulai beroperasi mulai tanggal 5 Juli 1968 dengan 

kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta. 

 

3. PT Astra Internasional Tbk (ASII) 

PT. Astra Internasional Tbk, didirikan pada tahun 1957 dan dikenal sebagai 

perusahaan otomotif produsen dan perakitan Toyota Indonesia serta diversifikasi pada 
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industry alat berat, agrobisnis, elektronik, industry dasar dan jasa keuangan. Sesuai 

dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan perseroan adalah 

perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, 

pembangunan, dan jasa konsultasi. Ruang lingkup kegiatan utama anak perusahaan 

meliputi perakitan dan penyalur mobil, sepeda motor berikut suku cadangnya, 

penjualan dan penyewaan alat-alat berat, jasa pertambangan, pengembangan 

perkebunan, jasa keuangan, dan teknologi informasi. Perseroan didirikan dengan 

Akta Notaris Sia Khwan Djioe No. 67 tanggal 20 Februari 1957 dan disahkan oleh 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/53/5 

tanggal 1 Juli 1957. Perusahaan ini memiliki 73 anak perusahaan dengan 40 

perusahaan melalui penanaman modal langsung dan 33 perusahaan dengan modal 

tidak langsung. Perusahaan ini terdafta di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 April 

1990. 

 

4. PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) 

BCA ssecara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank 

Central Asia NV. Krisis 1997 membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan 

sistem perbankan di Indonesia. Namun, secara khusus, kondisi ini mempengaruhi 

aliran dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak 

nasabah menjadi panic lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, bank 

terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN) lalu mengambil alih BCA pada tahun 1998. Berkat kebijaksanaan 

bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih kembali dalam 
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tahun yang sama. Perseroan melakukan IPO pada tahun 2000, dengan menjual saham 

sebesar 22,25% yang berasal dari BPPN. Setelah penawaran saham perdana itu, 

BPPN masih menguasai 70,30% dari seluruh saham BCA. Penawaran saham ke dua 

dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2001, dengan BPPn mendivestasikan 10% lagi 

dari saham miliknya di BCA. 

 

5. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Didirikan pada tanggal 18 Desember 1968 

dengan landasan hokum UU No.21 tahun 1968. Pada tanggal 22 April 1992, bentuk 

badan hokum BRI berubah menjadi perseroan terbatas melalui diterbitkannya 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.21 tahun 1992. Berdasarkan 

anggaran dasar perseroan, ruang lungkup usaha perseroan yaitu turut melaksanakan 

dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan 

perbangkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perseroan melakukan IPO 

pada tanggal 13 Oktober 2003, pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik 

Negara menyetujui untuk melakukan IPO sebanyak 3.811.765.000 lembar saham. 

 

6. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) 

Danamon didirikan pada tahun 1956 sebagai Kopra Indonesia. Di tahun 1976 

nama tersebut kemudian diubah menjadi PT. Bank Danamon Indonesia. Di tahun 

1988, Danamon menjadi bank devisa dan setahun kemudian mencatatkan diri sebagai 

perusahaan public di Bursa Efek Indonesia. Sebagai akibat dari krisi keuangan Asia 

tahun 1998, pengelolaan Danamon dialihkan di bawah pengawasan Badan 
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Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai BTO (Bank Taken Over). Di tahun 

1999, Pemerintah Indonesia melalui BPPN, melaukan rekapitalisasi sebesar Rp.32,2 

triliun dalam bentuk obligasi pemerintah. Sebagian besar dari program restrukturisasi, 

di tahun yang sama PT. Bank PDFCI, sebuah BTO yang lain, dilebur menjadi bagian 

dari Danamon. Kemudian di tahun 2000, delapan BTO lainnya (Bank Tiara, PT. 

Bank Duta Tbk, PT. Bank Rama Tbk, PT. Bank Tamara Tbk, PT. Bank Nusa 

Nasional Tbk, PT. Bank Bank Pos Nusantara Tbk, PT. Jayabank International dan 

PT. Bank Risjad Salim Internasional) dilebur ke dalam Danamon. 

 

7. PT. Berlian Laju Tanker Tbk. (BLTA) 

PT. Berlian Laju Tanker Tbk didirikan berdasarkan akta No. 60 tanggal 12 

Maret 1981 dengan nama P.T. Bhaita Laju Tanker, yang kemudian dengan akta No. 4 

tanggal 5 September 1988 diubah namanya menjadi P.T.Berlian Laju Tanker. Kedua 

akta tersebut dibuat dihadapan Raden Santoso, notaris di Jakarta, dan telah mendapat 

persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya 

No. C2-2630.HT.01.01-Th.89 tanggal 31 Maret 1989, serta diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 1989, Tambahan No. 1729. 

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, mempunyai dua kantor cabang di Merak dan 

Dumai. Kantor pusat beralamat di Wisma Bina Surya Group (BSG) Lt. 10 Jl. Abdul 

Muis No. 40 Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang 

lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha dalam bidang perkapalan dalam dan luar 

negeri dengan menggunakan kapal-kapal, termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal 

tanker, longkang dan kapal tunda (tugboat). Perusahaan bergerak dalam bidang jasa 
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seperti pelayaran/angkutan laut dengan konsentrasi pada angkutan muatan bahan cair 

baik dalam kawasan Indonesia maupun Asia dan Eropa. Perusahaan mulai beroperasi 

secara komersial pada tahun 1981. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha 

(group) Bina Surya Group (BSG). 

 

8. PT. Bank Mandiri Tbk (BMRI) 

PT. Bank Mandiri Tbk didirikan pada tanggal 02 Oktober 1998 dengan 

berlandaskan Peraturan Pemerintah No.75 tahun 1998. Bank Mandiri didirikan 

melalui penggabungan usaha PT. Bumi Daya, PT. Bank Dagang Negara, PT. Bank 

Ekspor Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Indonesia. Berdasarkan anggaran 

dasar perusahaan, maka ruang lingkup usaha bank mandiri yaitu usaha dibidang 

perbankan, termasuk di dalamnya melakukan kegiatan perbankan berasaskan prinsip 

syariah islam. Pada akhir Februari 1998, pemerintah mengumunkan rencana untuk 

merestrukturisasi bank-bank peserta penggabungan tersebut. Pemerintah Indonesia 

mendirikan Bank Mandiri. Setelah terbentuk sebagai lembaga perbankan baru, Bank 

Mandiri merubah status hukum menjadi PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. Pada 

tanggal 14 Juli 2003, perseroan melakukan IPO sahamnya yang pertama sejumlah 

4.000.000.000 lembah saham. Jumlah saham yang ditawarkan tersebut setara dengan 

20% divestasi saham Bank Mandiri milik Pemerintah Republik Indonesia. 

 

9. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) 

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan di Republik Indonesia pada 

tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT. Panganjaya Intikusuma setelah 
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melakukan merger dengan 18 perusahaan lain dalam Indofood Grup, berdasarkan 

akta notaries No. 228 dari Benny Kristianto, SH. Perusahaan ini berkantor pusat di 

Jakarta sedangkan pabriknya berlokasi di berbagai tempat di Pulau Jawa, Sumatera, 

Kalimantan, dan Sulawesi. PT. Indofood Tbk, memiliki 3 operasional produksi.  

Produk utama adalah mie instan yang dipasarkan dengan merk Indomie, Sarimi, 

Supermie, dan Sakura. Perusahaan ini mengontrol 88% pasar mie instan di Indonesia. 

Lini produk yang lain meliputi makanan ringan seperti Chiki, Chitato, Cheetos, Jet Z 

serta makanan bayi SUN dan Promina. Pada tahun 2001 PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk, berhasil mendapatkan penghargaan Environmental Marketing Award 

(EMI)dari Asosiasi Marketing Indonesia atas kemampuannya dalam mengembangkan 

sistem berwawasan lingkungan. Perusahaan ini melakukan first issue di Bursa Efek 

Indonesia pada tanggal 14 Juli 1994 dnegan jumlah saham sebanyak 21 juta lembar 

saham. 

 

10. PT. Indosat Tbk (ISAT) 

PT. Indosat Tbk didirikan pada tanggal 10 November 1967 dalam rangka 

Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1980, perusahaan dijual oleh 

American Cable and Radio Corporation, anak perusahaan dari International 

Telephone & Telegraph kepada pemerintah Republik Indonesia, sehingga perusahaan 

ini berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan ini berkeduudkan di 

Jalan Merdeka Barat No. 21 Jakarta. PT. Indosat Tbk berdasarkan anggaran dasar 

perusahaan, maka ruang lingkup usaha ini yaitu penyelenggarraan jaringan 

telekomunikasi tetap local kawasan Nasional Republik Indonesia. 
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11. Perusahaan Gas Negara (PERSERO) Tbk. (PGAS) 

Perusahaan Gas Negara (PERSERO) Tbk didirikan pada tahun 1859 dengan 

nama Firma I. J. N. Eindhoven & Co. Gravenhage. Kemudian pada tahun 1950, 

perusahaan tersebut diambil alih pemerintah Belanda dan mengganti nama 

perusahaan menjadi NV. Netherland Indische Gaz Maatschapji (NV, NIGM). Pada 

tahun 1958 perusahaan diambil alih oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan 

mengganti nama perusahaan menjadi Badan Pengambil Alih Perusahan-Perusahaan 

Listrik dan Gas (BP3LG). perusahaan berubah status menjadi perseroan terbatas yang 

dimiliki oleh negara (PERSERO) pada tanggal 4 Oktober 1996. Perusahaan ini 

berlokasi di Jalan K. H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta. Perusahaan ini berdasarkan 

anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha meliputi, yaitu perencanaan 

pembangunan, pengelolaan dan usaha hilir dibidang gas bumi yang termasuk di 

dalamnya, kegiatan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, perencanaan 

produksi, penyediaan, penyaluran, dan distribusi gas buatan. Perusahaan melakukan 

IPO saham pertama pada tanggal 15 Desember 2003 dengan menawarkan sejumlah 

1.296.296.000 lembar saham.  

 

12. PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 

PT. Tambang Batu Asam Tbk didirikan pada tanggal 2 Maret 1981. 

Perusahaan iini berdasarkan anggaran dasar perusahaan, maka ruang lingkup kegiatan 

usaha ini dan anak-anak perusahaan meliputi kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan, pemeliharaan 

fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, 
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pengoperasian pembangkit tenaga uap baik untuk keperluan perusahaan sendiri 

maupun untuk pihak lain, memberikan bidang jasa konsultasi dan rekayasa pada 

bidang-bidang yang ada hubungannya dnegan kegiatan diatas. Perusahaan melakukan 

IPO saham pertama di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2002 dengan 

menawarkan saham sejumlah 346.500.000 lembar saham. 

 

13. SMCB (Holcim Indonesia) 

PT Holcim Indonesia Tbk (didirikan dalam rangka Undang-Undang No. 1 

tahun 1967 Juncto Undang-Undang No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal 

Asing), berdasarkan akta No. 53 tanggal 15 Juni 1971 dari Notaris Abdul Latief, S.H 

Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia daIam Surat Keputusan No. JA5/149/7 tanggal 23 September 1971 dan 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.82 tanggal 12 Oktober 

1971, Tambahan No. 466. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, 

lingkup kegiatan perusahaan terutama meliputi pengoperasian pabrik semen dan 

aktivitas lain yang berhubungan dengan industri semen, serta melakukan investasi 

pada perusahaan lainnya. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 

1975. Pada tanggal 6 Agustus 1977. Perusahaan memperoIeh surat pernyataan efektif 

dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan suratnya No. SI-001/PM/E/1977, 

untuk melakukan Penawaran Umum I sejumlah 178.750 saham. Pada tanggal 8 

Agustus 1977, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan 

Surabaya. SahamPerusahaan sebanyak 7.662.900.000 saham dicatatkan di Bursa Efek 

Indonesia 
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14.      PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 24 September 

1991. Berdasarkan PP No. 25 tahun1991, maka status perusahaan berubah 

menjadiPerseroan Terbatas Milik Negara (PERSERO). Sesuai dengan anggaran dasar 

perusahaan, maka ruang lingkup usaha perusahaan ini, yaitu menyelenggarakan 

jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya 

perusahaan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan 

ini berkantor pusat di jalan Japati No. 1 Bandung-Jawa Barat. Perusahaan ini 

melakukan IPO saham pertama kali pada tanggal 14 November 1995. Perusahaan ini 

menawarkan sebanyak 933.000.000 lembar saham baru seri B dan 233.334.000 

lembar saham seri B milik pemerintah pada Desember 2001. 

 

15.      PT. United Tractors Tbk (UNTR) 

PT United Tractors Tbk 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. Ruang lingkup kegiatan perusahaan dan 

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

alat berat beserta pelayanan purna jual dan kontraktor penambangan. Perusahaan 

memulai kegiatan operasinya pada tahun 1973. Perusahaan berkedudukan di Jakarta 

dan mempunyai 18 cabang, 11 kantor lokasi (site offices) dan 11 kantor perwakilan 
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yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor pusat berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km. 

22, Cakung, Jakarta. Pada tahun 1989, Perusahaan melakukan Penawaran Umum 

Perdana pada Bursa Efek Indonesia dengan menawarkan sejumlah 2,7 juta lembar 

saham. 

 

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum dari 

masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif dengan mengguakan 

SPSS 16.0 dari variabel penelitian adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

Variabel N Min Max Mean Std. Deviasi 

RETURN SAHAM (%) 45 -88 2.60 0.2970 0.85514 

PENGUNGKAPAN CSR (%) 45 24.36 50.00 41.3673 5.25288 

NPM (%) 45 -46.23 34.93 14.3604 13.93539 

ROA (%) 45 -5.45 40.36 -2.6278 83.26467 

EPS (Rp) 45 -449.25 3548.60 770.3453 840.14003 

PER (%) 45 -0.03 101.92 14.9887 15.71656 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013 

 

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukan niali minimum, 

maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel dependen dan independen 

yang digunakan dalam penelitian ini. Pada variabel Return saham rasio yang terkecil 

adalah -0,88 yang dimiliki oleh PT. Perusahaan Gas Negara Tbk  dan rasio yang 

terbesar adalah 2,60 yang dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Diketahui 
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juga bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 0,2970 dan nilai Standar Deviasi (SD) 

0,8551, nilai standar deviasi tersebut menunjukan variasi yang terdapat dalam 

variabel return saham. 

Pada variabel pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) yang diukur 

dengan menggunakan Index CSRI (Corporate Social Social Responsibility Disclosure 

Index) nilai terendah sebesar 24,36% dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Indonesia 

Tbk dan nilai tertinggi sebesar 50,00% dimiliki oleh PT. Hocim Indonesia Tbk. 

Diketahui pula rata-rata indeks CSRI adalah sebesar 41,3673%, berdasarkan rata-rata 

tersebut dapat dijelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan 

perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 BEI di Indonesia sudah cukup 

signifikan. Nilai SD sebesar 5,25288% menunjukan variasi yang terdapat dalam 

variabel pengungkapan CSR. 

Pada variabel kinerja keungan yang diukur menggunakan variabel probabilitas 

yaitu rasio NPM (Net Profit Margin) diketahui hasil nilai terendah sebesar -46,23% 

dan nilai tertinggi sebesar 34,93 %. Berdasarkan hasil tersebut nilai terendah dimiliki 

oleh PT. Berlian Laju Tanker Tbk.. Sedangkan untuk nilai tertinggi dimiliki oleh PT. 

Perusahaan Gas Negara Tbk. Diketahui juga nilai rata-rata sebesar 14,3604% dan 

nilai SD sebesar 13,93539% yang mana nilai standar deviasi ini menunjukan variasi 

yang terdapat dalam variabel NPM. 

Sementara itu variabel kinerja keuangan yang diukur menggunkan variabel 

probabilitas yaitu dengan rasio ROA (Return On Assets) menunjukan hasil ratio 

dengan nilai tertinggi sebesar 40,36% dimiliki oleh PT. Astra Agro Lestari Tbk.dan 

ratio dengan nilai terendah sebesar -5,45% dimiliki oleh PT. Berlian Laju Tanker 



103 
 

Tbk. Nilai rata-rata sebesar -2,6278% sedangkan nilai SD sebesar 83,26467,nilai 

standar deviasi ini menunjukan variasi yang terdapat dalam variabel ROA. 

Pada variabel kinerja keungan yang diukur menggunakan variabel pasar yaitu 

rasio EPS (Earning Per Share) diketahui hasil nilai terendah sebesar Rp.-449,25 dan 

nilai tertinggi sebesar Rp.3548,60. Berdasarkan hasil tersebut nilai terendah dimiliki 

oleh PT. Berlian Laju Tanker Tbk.. Sedangkan untuk nilai tertinggi dimiliki oleh PT. 

Astra International Tbk.. Diketahui juga nilai rata-rata sebesar Rp.770,3453 serta nilai 

SD sebesar Rp.840,14003 yang mana nilai standar deviasi menunjukan variasi yang 

terdapat dalam variabel EPS. 

Ratio terakhir yang digunakan dalam mengukur variabel kinerja keuangan 

yaitu PER (Price Earning Ratio), dalam ratio ini diperoleh hasil analisis deskriptif 

dengan nilai terendah sebesar -0,03 % dan nilai tertinggi sebesar 101,92 %. Pemilik 

dari rasio PER dengan nilai  terendah yaitu PT. Berlian Laju Tanker Tbk dan pemilik 

dari rasio PER dengan nilai tertinggi adalah PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. 

Diketahui juga nilai rata-rata sebesar 14,9887 % serta nilai SD sebesar 15,71656 % 

yang mana menunjukan variasi yang terdapat dalam variabel PER. 

 

4.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis regresi 

berganda, dilakukan pengujian terhadap data yang akan digunakan untuk mengetahui 

apakah data telah memenuhi asumsi klasik. Hal ini dikarenakan analisis regresi 

berganda menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) yang terikat 

dengan sejumlah asumsi agar taksiran parameter memiliki sifat best linier unbiased 
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estimator. Asumsi yang harus dipenuhi agar diperoleh estimasi yang tidak bias, 

meliputi uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji 

normalitas. 

1 Uji Normalitas 

 Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika variabel 

pengganggu atau residual yang disebabkan oleh model regresi berdistribusi normal. 

Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan grafik normal probability 

plot, serta uji statistik dengan Kolmogrov-Smirnov.  

Gambar 4.1 

 
Sumber : Hasil Analisis SPSS  
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Berdasarkan hasil uji normalitas dengan grafik pada penelitian ini dapat 

dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya 

mengikuti arah garis diagonal. Namun, uji normalitas dengan grafik dapat 

menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual seperti kelihatan normal, padahal 

secara statistik bias sebaliknya. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan uji 

statistic disamping uji grafik. Uji statistik yang digunakan adalah uji Kolmogorov-

Smirnov seperti terlihat dalam Tabel 4.2 sebagai berikut 

 Tabel 4.2. Uji Normalitas 

Statistik Uji Nilai Keterangan 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.260 Menyebar Normal 

Signifikan 0.084 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013 

Berdasarkan pengujian Kolmogrov-Smirnov d atas, nilai Kolmogrov Smirnov 

Z sebesar 1,260 dan nilai Asym. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 ( α > 0,05) yaitu 0,084 

sehingga dapat dinyatakan bahwa data residual terdistribusi normal. Dengan 

demikian, hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov konsisten 

dengan uji grafik normal propabibility plot bahwa data residual terdistribusi normal. 

 

2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation 

factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen manakah yang 
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dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

yang tinggi. Nilai yang digunakan untuk menunjukan adanya multikolinieritas adalah 

nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Sebaliknya jika nilai 

tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas seperti 

terlihat dalam tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

PENGUNGKAPAN CSR (X1) 0.903 1.107  

Tidak ada indikasi 

Kolinieritas antar 

variabel 

independen 

NPM (X2) 0.803 1.245 

ROA (X3) 0.630 1.588 

EPS (X4) 0.806 1.241 

PER (X5) 0.900 1.111 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013 

 Dari hasil perhitungan yang terdapat dalam Tabel 4.4 variabel Pengungkapan 

CSR, NPM, ROA, EPS, PER menunjukan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF yang 

tidak lebih dari nilai 10, oleh karena itu  dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen yang digunakan dalam regresi penelitian ini terbebas dari 

multikolinieritas atau dapat dipercaya dan obyektif. 

 

3 Uji Heterokedastisitas 

 Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan  

yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
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heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID  seperti terlihat pada 

gambar 4.2 berikut ini: 

Gambar 4.2 

 

Sumber : Hasil Analsis SPSS 

 Pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas atau 

menyebar, titik-titik penyebaran berada di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

analsisi dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena hasil 

ploting dipengaruhi oleh jumlah pengamatan. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

dilakukan uji glejser untu menguji lebih lanjut adanya heterokedastisitas. Hasil 

pengujian dengan uji glejser seperti terlihat dalam tabel 4.4 sebagai berikut: 
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Tabel 4.4. Uji Heterokedastisitas 

Variabel Statistik t Signifikansi 

(Constant) 0.605 0.549 

PENGUNGKAPAN CSR (%) 0.313 0.756 

NPM (%) -0.591 0.558 

ROA (%) 1.009 0.319 

EPS (Rp) 0.886 0.381 

PER (%) -0.276 0.784 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013  

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa variabel Pengungkapan CSR, NPM, 

ROA, EPS, PER tidak ada yang signifikan secara statistik terhadap variabel 

dependen, yaitu nilai absolute residual (ABS_RES). Hal tersebut terlihat dari 

probabilitas signifikansi (p-value) seluruh variabel independen yang berada diatas 

tingkat kepercayaan 5% (p > 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi 

terbebas dari masalah heterokedastisitas. 

 

4 Uji Autokorelasi 

 Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah 

satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

adalah uji Durbin Watson (DW-test). Uji ini digunakan untuk mengukur korelasi 

antara maing-masing residual dengan residual lainnya dari data yang diambil dari 

periode yang saling berurutan. Hasil pengujian dengan menggunakan uji Durbin 

Watson adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Uji Autokorelasi 

Model Durbin-Watson 

1 1.823 

Sumber : Hasil data sekunder yang diolah, 2013 
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 Berdasarkan hasil pada tabel 4.7 di atas, dalam tabel nilai Durbin-Watson 

diketahui sebesar 1,823.  Dengan nilai klasifikasi menurut Durbin Watson sebagai 

berikut : 

A = 0          <   DW   >   1,443 : Menolak H0 (ada autokorelasi positif) 

B = 1,143   <   DW   >   1,739 : Daerah keragu-raguan 

C = 1,739   <   DW   >   2,261 : Menerima H0 (tidak ada autokorelasi) 

D = 2,261   <   DW   >   2,875 : Daerah keragu-raguan 

E = 2,875   <   DW   >   4 : Menolak H0 (ada autokorelasi negatif) 

 Dengan besar nilai yang didapatkan sebbesar 1,823, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antar residual dan asumsi non 

autokorelasi sudah terpenuhi. 

 

4.3.3 Uji Hipotesis 

 Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan variabel-variabel yang paling 

dominan mempengaruhi pengembalian saham (return saham) dan variabel-variabel 

paling dominan yang dipengaruhi oleh pengembalian saham (return saham). Dalam 

pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dilakukan 

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antar variabel independen dan dependen. 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda 

(multiple regressions). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel 

independen (independent variable) dan variabel dependen (dependent variable). 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh 
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pengungkapan CSR dan kinerja keuangan perusahaan terhadap pengembalian saham 

(return saham). 

 Variabel dependen dalam penelitian ini meliputi pengungkapan CSR, Kinerja 

keuangan yang diukur menggunakan rasio probabilitas Net Profit Margin (NPM), 

Return on Assets (ROA), Earning Price Share (EPS), Price Earning Ratio (PER). 

Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham. 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Pada pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, 

dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan 

dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 

didapatkan ringkasan seperti pada Tabel 4.8. variabel dependen pada analisis regresi 

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

CSR (X1), NPM (X2), ROA (X3), EPS (X4), PER (X5). 

Tabel 4.6. Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien 

Regresi 

Statistik t Signifikansi Keterangan 

(Constant) -2.087 -2.076 0.045  

Pengungkapan CSR (%) 0.154 2.172 0.036 Signifikan 

NPM (%) 0.020 0.315 0.221 Tdk Signifikan 

ROA (%) 0.420 1.244 0.025 Signifikan 

EPS (Rp) 0.347 2.096 0.041 Signifikan 

PER (%) 0.025 -0.851 0.400 Tdk Signifikan 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013 

Dengan melihat tabel diatas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai 

berikut : 

Return Saham (Y) =  -2,087 + 0,154 Pengungkapan CSR + 0,020 NPM + 0,420 

ROA + 0,347 EPS + 0,025 PER 
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 Koefesien regresi pengungkapan CSR bernilai 0,154 mengandung arti bahwa 

kenaikan sebesar satu persen dari pengungkapan CSR akan menyebabkan kenaikan 

nilai rasio return saham sebesar 0,154 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap, dan 

penurunan sebesar satu satuan persen pengungkapan CSR akan menyebabkan 

penurunan nilai rasio return saham sebesar 0,154, sedangkan variabel lain 

diasumsikan tetap. 

 Koefesien regresi NPM bernilai 0,020 mengandung arti bahwa kenaikan 

sebesar satu persen dari NPM akan menyebabkan kenaikan nilai rasio return saham 

sebesar 0,020 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap, dan penurunan sebesar satu 

satuan persen NPM akan menyebabkan penurunan nilai rasio return saham sebesar 

0,020 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap. 

 Koefesien regresi pengungkapan ROA bernilai 0,420 mengandung arti bahwa 

kenaikan sebesar satu persen dari ROA akan menyebabkan penurunan nilai rasio 

return saham sebesar 0,420 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap, dan penurunan 

sebesar satu satuan persen ROA akan menyebabkan kenaikan nilai rasio return saham 

sebesar 0,420 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap. 

 Koefesien regresi EPS bernilai 0,347 mengandung arti bahwa kenaikan 

sebesar satu persen dari EPS akan menyebabkan penurunan nilai rasio return saham 

sebesar 0,347 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap, dan penurunan sebesar satu 

satuan persen EPS akan menyebabkan kenaikan nilai rasio return saham sebesar 

0,347 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap. 

 Koefesien regresi PER bernilai 0,025 mengandung arti bahwa kenaikan 

sebesar satu persen dari PER akan menyebabkan penurunan nilai rasio return saham 
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sebesar 0,025 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap, dan penurunan sebesar satu 

satuan persen PER akan menyebabkan kenaikan nilai rasio return saham sebesar 

0,025 sedangkan variabel lain diasumsikan tetap. 

 

2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi 

berganda, dilakukan pengjian untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam 

menaksir nilai aktual. Ketepatan fungsi ini dapat diukur dari Goodness of fit, dengan 

melihat nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. hasil pengujian terlihat pada 

tabel 4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .494a .284 .217 .78996 

                 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013 

 Nilai R
2
 merupakan koefisien determinasi yang pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan keragaman variabel 

dependen (Y). nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Secara umum koefisien 

determinasi untuk data pooled data relative rendah karena adanya variasi yang besar 

antara masing-masing pengamatan. 

 Untuk penelitian dengan variabel independen lebih dari dua Ghozali (2009) 

menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R
2
 agar mendapatkan hasil yang 
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lebih akurat. Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R
2
 sebesar 

0,217. Hal ini berbarti 21% variabel return saham dipengaruhi oleh variabel 

pengungkapan CSR, NPM, ROA, EPS, PER. Sedangkan sisanya sebesar 79% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukan apakah semua 

variabel yang digunakan dalam model regresi mempengaruhi secara signifikan 

terhadap stock return. Penelitian ini menggunakan ANOVA atau F test untuk menguji 

ketepatan model dengan tingkat signifikansi (α) 5% atau derajat kebebasan (degree of 

freedom) 95% 

Tabel 4.8. Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.839 5 1.568 2.512 .046a 

Residual 24.337 39 .624   

Total 32.176 44    

     Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013 

 Berdasarkan Tabel 4.10 pengujian hipotesis model regresi secara simultan 

menggunakan uji F didapatkan nilai p-value sebesar 0,046. Jika dibandingkan dengan 

α = 0,05 maka p-value kurang dari α = 0,05. Dari perbandingan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-

sama) antara pengungkapan CSR, NPM, ROA, EPS, PER terhadap stock return. 
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4. Uji Model Regresi Secara Parsial (Uji Signifikansi t) 

 Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel stock return atau tidak. Uji t 

dilakukan dengan cara membandingkan p-value dari t statistik dengan level 

signifikansi yang ditetapkan yaitu α = 5%. Hipotesis diterima apabila nilai 

probabilitas lebih kecil dari α = 5% (p ≤ 0,05). Tabel 4.11 menunjukan hasil 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini. 

Tabel 4.4. Uji Signifikansi t 

Var. 

Dependen 

Var. Independen Koefisien 

Regresi 

Statistik 

t 

Signifikansi Keterangan 

Return Saham (Constant) -2.087 -2.076 0.045  

 Pengungkapan CSR (%) 0.154 2.172 0.036 Signifikan 

 NPM (%) 0.020 0.315 0.221 Tdk Signifikan 

 ROA (%) 0.420 1.244 0.025 Signifikan 

 EPS (Rp) 0.347 2.096 0.041 Signifikan 

 PER (%) 0.025 -0.851 0.400 Tdk Signifikan 

R                        0.494 

R
2
                       0.284 

Adjusted R
2
        0.217 

F                         2.512 

Sig                      0.046 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013 

 Variabel pengungkapan CSR memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari 

α = 5% (p ≤ 0,05) yaitu sebesar 0,036. Variabel pengungkapan CSR memiliki nilai 

koefisien regresi positf sebesar 0,154 yang artinya setiap penambahan variabel 
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pengungkapan CSR sebanyak 1 akan meningkatkan pengmbalian return saham 

sebesar 0,154 dengan asumsi variabel independen lain dalam kondisi konstan. 

Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa pengungkapan 

CSR dalam laporan tahunan berpengaruh positif terhadap return saham diterima. 

 Variabel kinerja keuangan diukur dengan rasio probabilitas (NPM) memiliki 

nilai koefisien regresi positif sebesar 0,020. Namun, variabel ROA tidak signifikan 

secara statistik karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari α = 5% (p ≤ 0,05) 

yaitu sebesar 0,221. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan kinerja 

keuangan perusahaan yang diukur dengan Rasio Probabilitas (NPM) berpengaruh 

positif terhadap return saham ditolak. 

 Variabel kinerja keuangan diukur dengan rasio probabilitas (ROA) memiliki 

nilai nilai probabilitas yang lebih kecil dari α = 5% (p ≤ 0,05) yaitu sebesar 0,025. 

Variabel ROA memiliki koefisien positif sebesar 0,420 yang artinya setiap 

penambahan variabel ROA sebanyak 1 akan meningkatkan pengmbalian return 

saham sebesar 0,420 dengan asumsi variabel independen lain dalam kondisi konstan. 

Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur dengan Rasio Probabilitas (ROA) berpengaruh positif 

terhadap return saham diterima. 

Variabel kinerja keuangan yang diukur dengan rasio pasar (EPS) memiliki 

nilai probabilitas yang lebih kecil dari α = 5% (p ≤ 0,05) yaitu sebesar 0,041. Variabel 

EPS memiliki nilai koefisien regresi positf sebesar 0,347 yang artinya setiap 

penambahan variabel EPS sebanyak 1 akan meningkatkan pengmbalian return saham 

sebesar 0,347 dengan asumsi variabel independen lain dalam kondisi konstan. 
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Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur dengan rasio pasar (EPS) berpengaruh positif terhadap return 

saham diterima. 

 Variabel kinerja keuangan diukur dengan rasio pasar (PER) memiliki nilai 

koefisien regresi negatif sebesar 0,025. Namun, variabel PER tidak signifikan secara 

statistik karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari α = 5% (p ≤ 0,05) yaitu 

sebesar 0,400. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) yang menyatakan kinerja 

keuangan perusahaan yang diukur dengan rasip pasar (PER) berpengaruh positif 

terhadap return saham ditolak. 

 

4.4 Intrepretasi Hasil Penelitian 

 Bagian ini merupakan penjelasan atas hasil analisis data sebagaimana yang 

telah diuraikan di atas. Pembahasan hasil penelitian disusun secara berurutan 

berdasarkan perumusah hipotesis yang telah diajukan. 

4.4.1 Pengungkapan CSR terhadap Return Saham 

 Berdasarkan tabel 4.1 tentang analisis deskriptif, diketahui bahwa hasil rata-

rata pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang terdaftar 

di Indeks LQ45 BEI memiliki nilai sebesar 41%, nilai ini sudah memberikan 

gamabaran yang cukup positif, hal ini didukung dengan pengungkapan Price Earning 

Ratio perusahaan dalam Indeks LQ45 BEI pada tiap tahunnya mengalami 

peningkatan.  

Pengungkapan CSR dalam laporan keuangan tahunan perusahaan selain dapat 

memperkuat citra perusahaan dimata stakeholders juga merupakan salah satu 
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informasi yang menjadi bahan pertimbangan yang diperhatikan investor maupun 

calon investor dalam memilih tempat investasi. Pernyataan ini sesuai dengan 

pengertian teori pensignalan yang dikemukakan oleh Jogiyanto (2003: 392), yaitu 

informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal 

bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut 

mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Sharpe (2005: 211) juga berpendapat 

bahwa pengumuman informasi akuntansi memberikan signal bahwa perusahaan 

mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (good news) sehingga investor 

tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi 

yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. 

Sesuai dengan pengertian teori pensignalan yang diungkapkan oleh Jogiyanto 

sebelumnya, ini menunjukan indikasi bahwa pengungkapan Corporate Social 

Responsibility dapat dijadikan sebagai salah satu informasi penentu keputusan 

investasi oleh para investor. Tanggung jawab sosial sendiri merupakan suatu bentuk 

komitmen akan etika bisnis perusahaan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan 

dan sosial masyarakat ke dalam operasi bisnis perusahaanya. Komitmen ini dilandasi 

akan suatu pemikiran bahwa perusahaan sebagai suatu entitas bisnis yang awalnya 

memiliki tujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dihadapkan 

pada realita sosial yang ada di masayarakat bahwa perusahaan sebagai suatu entitas di 

dalam kehidupan sosial tidak lepas dari peran stakeholders (pihak-pihak yang 

berkepentingan) dimana perusahaan itu menjalankan operasi binisnya. Dengan 

perusahaan membuat kebijakan yang terintegrasi dengan lingkungan sosial 
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masyarakat ke dalam operasi bisnisnya, maka akan memberikan keuntungan 

diantaranya adalah citra perusahaan yang meningkat, timbulnya sinergisitas dengan 

komunitas di dalam entitas sosial perusahaan tersebut berada, kepercayaan yang 

timbul dari masyarakat akan perusahaan tersebut. Dengan keuntungan tersebut maka 

akan memberikan dampak positif yang sangat besar bagi perusahaan tersebut. 

Keuntungan inilah yang merupakan kunci informasi bagi investor dalam 

menganalisis suatu perusahaan guna pengambilan keputusan investasinya. Sejalan 

dengan informasi positif yang dikeluarkan perusahaan akan berdampak pada 

keputusan investasi investor yang ahkirnya mempercayakan dana investainya kepada 

perusahaan tersebut.  

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa bentuk kepedulian yang dilakukan 

oleh pihak manajemen kepada para stakeholdersnya juga mendukung adanya 

pembenaran akan teori stakeholder yang diutarakan oleh Ghozali dan Chariri (2007) 

dimana perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya 

sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, 

kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). 

Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan 

yang diberikan stakeholder kepada perusahaan tersebut. 

Maka dapat disimpulkan pula bahwa informasi pengungkapan tanggung 

jawab sosial juga mendukung hakikat dari teori keagenan, dimana salah satu tugas 

dari manajemen kepada para stakeholder adalah memberikan informasi atau 

mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan jalannya usaha perusahaan tersebut, 

diantaranya adalah mengenai pengungkapan CSR, seperti yang diungkapkan oleh 
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(Sinkey, 1992:78; Jensen dan Smith, 1984:7) bahwa Agency Theory, merupakan 

konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara  principals  dan  agents. Pihak 

principal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, 

untuk melakukan semua kegiatan atas nama  principal  dalam kapasitasnya sebagai 

pengambil keputusan. Selain hal tersebut dengan adanya pengungkapan yang 

transfaran yang dilakukan pihak manajemen perusahaan termasuk pengungkapan 

CSR memberikan kesan kepada principal bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan 

(growth) dan akan memiliki keberlanjutan (sustainability). 

Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dul Muid (2010), Ni Made Ayu, dkk (2011), Anggreini (2011), dan Kartika (2011) 

menemukan hasil positif bahwa terdapat pengaruh sihnifikan pengungkapan CSR 

terhadap return saham perusahaan. 

CSR menjadi isu penting dalam menjamin kelangsungan hidup dunia usaha 

saat ini. Dunia usaha tidak akan bisa berkembang tanpa memperhatikan situasi dan 

kondisi lingkungan sosial dimana perusahaan sehingga pelaksanaan CSR menjadi 

suatu keharusan bagi perusahaan dalam mendukung aktivitas bisnisnya, bukan hanya 

sekedar pelaksanaan tanggung jawab tetapi menjadi suatu kewajiban bagi dunia 

usaha.  

Implementasi CSR harus menjadi suatu bagian dalam peran bisnis dan 

termasuk dalam kebijakan bisnis perusahaan, sehingga dunia bisnis bukan hanya 

merupakan suatu organisasi yang berorientasi pada pencapaian laba maksimal tetapi 

juga menjadi suatu organisasi pembelajaran, dimana setiap individu yang terlibat 

didalamnya memiliki kesadaran sosial dan rasa memiliki tidak hanya pada 
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lingkungan organisasi saja melainkan juga pada lingkungan sosial dimana perusahaan 

berada. 

 

4.4.2 Kinerja Keuangan dengan Rasio Probabilitas Net Profit Margin (NPM) 

Terhadap Return Saham 

Variabel profitabilitas denga rasio NPM (X2) memiliki nilai signifikansi 0,221 

yang berarti berada di atas taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa 

raio profitabilitas NPM terbukti tidak berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap return perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI.  

Net Profit Margin menurut Tandelilin (2005: 20) Net Profit Margin (NPM) 

adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Menurut Bastian dan 

Suhardjono (2006: 299) Net Profit Margin adalah perbandingan antara laba bersih 

dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin 

produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase 

laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka 

dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. 

Namun hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel Net Profit 

Margin memilki pengaruh yang tidak signifikan terhadap return saham sehingga 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba juga rendah. Tidak signifikannya 

Net Profit Margin kemungkinan disebabkan oleh banyak perusahaan yang sahamnya 

masuk dalam penghitungan Indeks LQ45 yang mengalami peningkatan laba bersih 
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yang lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan penjualan, demikian juga 

sebaliknya banyak perusahaan yang mengalami penurunan laba bersih tapi 

penurunannya lebih besar bila dibandingkan dengan penjualan sehingga dapat 

menyebabkan nilai Net Profit Margin yang dihasilkan menjadi rendah. Hal demikian 

dapat terjadi bisa dikarenakan terjadinya efisiensi yang mengakibatkan tingginya 

biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan. Tingginya biaya yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan tidak seimbang dengan laba yang dihasilkan dengan laba 

bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dari total penjualannya, atau bisa juga 

dikarenakan kemungkinan peralatan produksi yang digunakan tidak efisien sehingga 

produk yang dihasilkan tidak sesuai dnegan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.  

Hal ini menunjukkan bahwa raio profitabilitas Net Profit Margin terbukti 

tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return perusahaan yang 

terdaftar di Indeks LQ45 BEI. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian 

Ina Rianti (2009), Tri Suciyati (2010), dan Dian (2010) dinyatakan bahwa variabel 

Net Profit Margin tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

 Keputusan yang harus diambil oleh pemilik perusahaan yaitu pemilik 

perusahaan harus meningkatkan penjualan agar menghasilkan laba yang tinggi karena 

semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin tinggi, sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut. 
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4.3.3 Kinerja Keuangan dengan Rasio Probabilitas Return On Assets (ROA) 

Terhadap Return Saham 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t test (thitung) sebesar 1,244 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,025 (di bawah 0,05). Memperhatikan hasil uji t test ini, 

maka hipotesis 3 (H3) yang menyatakan ROA mempunyai pengaruh positif terhadap 

return saham dapat diterima.  

Tandelin (2005: 40) return on assets menggambarkan sejauh mana 

kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Return on 

assets menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh 

kekayaan yang dimiliki perusahaan, karena itu dipergunakan angka laba setelah pajak 

dan (rata-rata) kekayaan perusahaan. Return On Assets merupakan kemampuan dari 

modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan 

bagi semua investor. Tinggi rendahnya ROA perusahaan selain tergantung pada 

keputusan perusahaan, bentuk investasi atau aktiva (keputusan investasi) juga 

tergantung pada tingkat efisiensi, penggunaan aktiva perusahaan.  

Pengaruh positif Return On Assets menujukan pengelolaan perusahaan sangat 

efisien sehingga investor menilai kinerja perusahaan dalam kondisi baik dan 

menyebabkan harga saham meningkat. Adanya pengaruh yang positif rasio Return 

On Assets terhadap return saham dikarenakan selama tahun penelitian sebagian besar 

perusahaan mengalami peningkatan jumlah aset atau aktiva yang cukup besar yang 

secara otomatis biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan aktiva-aktiva tersebut 

juga akan meningkat, peningkatan jumlah aktiva perusahaan juga dipengaruhi oleh 

besarnya jumlah penjualan surat-surat berharga perusahaan tersebut, sejalan dengan 
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pendapatan laba bersih dari perusahaan mengalami peningkatan yang relatif stabil 

sehingga memberikan pengaruh positif terhadap return saham. 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam 

memperoleh keuntungan bersih atau laba. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan 

daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan 

menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat 

pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa harga saham 

dari perusahaan tersebut di pasar modal juga akan semakin meningkat karena 

permintaan saham di pasar melebihi penawaran. Keputusan yang harus diambil oleh 

pemilik perusahaan yaitu pemilik perusahaan harus meningkatkan laba dengan cara 

pendayagunaan asset semaksimal mungkin supaya Return On Assets meningkat. 

Return On Assets yang semakin meningkat menunjukkan kinerja perusahaan 

yang semakin baik dan para pemegang saham akan memperoleh keuntungan dan 

deviden yang diterima semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya deviden 

yang akan diterima oleh para pemegang saham, merupakan daya tarik bagi para 

investor dan atau calon investor untuk menanamkan dananya ke perusahaan tersebut. 

Dengan semakin besarnya daya tarik tersebut maka banyak investor yang 

menginginkan saham perusahaan tersebut. Jika permintaan atas saham suatu 

perusahaan semakin banyak maka harga sahamnya akan meningkat. Dengan 

meningkatnya harga saham maka return yang diperoleh investor dari saham tersebut 

juga meningkat. Selain itu keuntungan perusahaan yang semakin meningkat 

memberikan tanda bahwa kekuatan operasional dan keuangan perusahaan semakin 

membaik, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap ekuitas. Hasil dari 



124 
 

penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Samsinar, dkk 

(2009) dan Ina Rianti (2009) yang menyatakan bahwa variabel Return On Assets 

berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan. 

 

4.4.4 Kinerja Keuangan dengan Rasio Pasar Earning Per Share (EPS) 

Terhadap Return Saham 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t test (thitung) sebesar 2,096 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,041 (di bawah 0,05). Memperhatikan hasil uji t test ini, 

maka hipotesis 4 (H4) yang menyatakan EPS mempunyai pengaruh positif terhadap 

return saham dapat diterima. 

Variabel Earning Per Share dari hasl penelitian menunjukan pengaruh positif 

dan signifikan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 

BEI. Hasil ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Tandelilin (2005) yang 

menyatakan jika Earning Per Share merupakan komponen pertama yang harus dinilai 

untuk menilai kinerja suatu saham, sehingga seharusnya Earning Per Share menjadi 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap return saham. Suhartono (2009) juga 

menjelaskan bahwa melalui Earning Per Share ini dapat dinilai kemampuan 

perusahaan dalam membagikan labanya kepada para pemegang saham. Semakin 

tinggi nilai EPS perusahaan maka perusahaan semakin memiliki kemampuan untuk 

membagikan deviden yang besar kepada para pemegang saham. Laba perusahaan 

yang diberikan kepada para pemegang saham akan memberikan daya tarik investor 

dan mendorong untuk memiliki saham tersebut, sehinga menyebabkan meningkatnya 

harga saham yang selanjutnya akan memberikan kenaikan terhadap return saham. 
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Investor membeli saham dengan harapan memperoleh kembalian baik dalam 

bentuk deviden maupun peningkatan nilai saham di masa 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. 

Semakin besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per 

lembar saham maka perusahaan semakin baik kinerja perusahaanya. Dengan 

demikian semakin membaiknya kinerja perusahaan yang diakibatkan dari tingginya 

tingkat EPS hal itu dapat mempengaruhi perubahan harga return saham. Terdapat 

hubungan perubahan EPS dengan perubahan harga saham. Pertumbuhan EPS selama 

waktu tertentu merupakan nilai statistik yang penting. Jadi, banyak pimpinan 

perusahaan menekankan bahwa pertumbuhan EPS adalah target utama dalam laporan 

tahunan. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitain yang telah dilakukan 

oleh Tri Suciyati (2010), Dyah Ayu (2011) berhasil membuktikan bahwa variabel 

EPS berpengaruh positif terhadap return perusahaan. 

 

4.4.4 Kinerja Keuangan dengan Rasio Pasar Price Earning Ratio (PER) 

Terhadap Return Saham 

Variabel pasar denga rasio PER (X5) memiliki nilai signifikansi 0,400 yang 

berarti berada di atas taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa rasio 

pasar Price Earning Ratio (PER) terbukti tidak berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap return perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI.  



126 
 

Variabel Price Eraning Ratio menunjukan perbandingan harga saham yang 

dibeli dengan earning yang akan diperoleh kemudian hari, sehingga hal tersebut 

menunjukan bahwa investor yakin terhadap besarnya earning yang diberikan 

perusahaan, yang nantinya akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk 

deviden di masa datang. Dapat dikatakan bahwa investor di Indonesia yang memilih 

perusahaan  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke 5, penelitian ini gagal 

membuktikan adanya pengaruh positif Price Earning Ratio terhadap return saham. 

Price Earning Ratio dapat digunakan oleh para investor untuk memprediksi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Rasio 

ini juga memperlihatkan seberapa besar harga yang para investor bersedia membayar  

untuk setiap rupiah laba yang dilaporkan. Price Earning Ratio memberikan indikasi 

tentang jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan dana pada tingkat harga 

saham dan keuntungan suatu perusahaan pada periode tertentu. Price Earning Ratio 

yang tinggi akan menyebabkan harga saham yang rendah, begitu pula pada Price 

Earning ratio yang rendah akan menyebabkan harga saham tinggi. Semakin tinggi 

tingkat kemempuan (return) maka semakin rendah Price Earning Ratio.  

Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ciaran (2004). 

Kesediaan investor untuk menerima kenaikan PER sangat bergantung kepada prospek 

perusahaan. PER menjadi tidak mempunyai makna apabila perusahaan mempunyai 

laba yang sangat rendah atau mengalami kerugian, dalam keadaan ini Price Earning 

Ratio perusahaan akan begitu tinggi atau bahkan negatif. Selain itu, hal ini mungkin 

terjadi disebabkan karena para investor kurang memperhatikan variabel Price 
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Earning Ratio dalam memperhitungkan return saham yang dimiliki perusahaan. 

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Price Earning Ratio 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini juga disebabkan karena Price 

Earning Ratio lebih banyak berhubungan dengan faktor lain di luar return saham 

seperti tindakan profit taking (ambil untung) yang dilakukan investor ketika harga 

saham mengalami kenaikan atau penurunan, karena ketidakpastian kondisi ekonomi, 

politik, serta karena sentiment pasar bursa itu sendiri, karena Price Earning Ratio 

merupakan harapan atau ekspektasi investor terhadap kinerja suatu perusahaan yang 

dinyatakan dalam rasio. Kesediaan investor untuk menerima kenaikan PER sangat 

bergantung kepada prospek perusahaan. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan 

penelitain yang telah dilakukan oleh Dian Ina (2010) dan Fenny (2012) yang 

menemenukan yang tidak signifikan variabel Price Earning Ratio terhadap return 

saham perusahaan.  


