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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Investasi dapat diartikan sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana 

pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa datang atau 

merupakan suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan 

kekayaan yang akan dapat memberikan keuntungan (return) baik sekarang 

maupun di masa mendatang. Tandelilin (2001:47) mengemukakan bahwa return 

merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinteraksi dan juga 

merupakan imbalan atas keberanian investor dalam menanggung risiko atas 

investasi yang dilakukannya. Kegiatan investasi di pasar modal merupakan 

kegiatan yang berkembang pesat saat ini, selain mempertemukan antara pihak 

yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, investasi di pasar 

modal juga dapat mendapatkan capital gain dan deviden yang merupakan 

keuntungan (return) yang akan diperoleh investor dalam berinvestasi di pasar 

modal. 

Pada dasarnya tujuan investor dalam berinvestasi adalah 

memaksimalkan keuntungan (return) atau pengembalian dimasa mendatang. 

Penelitian menarik yang dilakukan oleh Riegel (2014) dalam bukunya yang 

berjudul Stock for the Long Run telah melakukan penelitian terhadap real return 

(return realisasi) terhadap semua jenis kegiatan investasi mulai dari tahun 1802 

hingga 2012 di negara Amerika Serikat dan Inggris. Hasil penelitian Riegel 

(2014) tersebut dipublikasikan pertama kali di Journal of Monetary Economic 

menunjukkan bahwa investasi saham (stock) merupakan kegiatan investasi yang 

paling menguntungkan dibandingkan dengan investasi lainnya seperti obligasi 

(bonds), emas (gold), dan valas  baik investasi jangka panjang maupun investasi 



 

2 

 

 

 

jangka pendek. Riegel (2014) menjelaskan bahwa harga saham cenderung lebih 

stabil terhadap tingkat inflasi ekonomi dan kegiatan perdagangan di pasar saham 

yang cukup volatile karena banyaknya investor yang melakukan perdagangan, 

walaupun tidak dapat kita pungkiri bahwa return saham juga dipengaruhi oleh 

komponen lainnya seperti earnings, interest rate, risk dan ketidakpastian faktor 

psikologis dari seorang investor.  

Husnan (2005) menyebutkan bahwa tingkat pengembalian adalah 

keuntungan yang akan diterima oleh investor atas investasinya pada perusahaan 

di waktu yang akan datang, dan tingkat keuntungan ini sangat dipengaruhi oleh 

prospek perusahaan di masa mendatang. Keuntungan (return) merupakan 

sesuatu yang paling menarik bagi investor dan dapat menjadi signal jika terdapat 

informasi yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan. Setiap orang yang 

berinvestasi pasti sangat menginginkan keuntungan (return) yang sebesar-

besarnya dengan risiko (risk) yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu berinvestasi 

dalam bentuk saham, investor yang rasional akan mengivestasikan dananya 

dengan memilih saham-saham yang efisien, dimana saham-saham tersebut akan 

mampu memberikan return maksimal dengan tingkat risiko tertentu, atau 

sebaliknya return tertentu dengan risiko yang seminimal mungkin. 

Dalam berinvestasi investor perlu mempertimbangkan tingkat risiko 

sebagai dasar pembuatan keputusan investasi, karena risiko merupakan hal 

yang harus dihindari dan menjadi perhatian bagi seorang investor. Risiko 

menurut Reilly and Brown (2003:10) adalah ketidakpastian bahwa investasi akan 

mendapatkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Oleh karena itu untuk 

dapat meminimalkan risiko tersebut hendaknya seorang investor dalam 

berinvestasi tidak berinvestasi pada satu jenis saham saja, tetapi hendaknya 

seorang investor melakukan kombinasi dengan membeli banyak jenis saham. 

Sehingga dengan melakukan kombinasi saham tersebut investor dapat meraih 
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return yang maksimal dan sekaligus mampu menekan risiko investasi seminimal 

mungkin. Cara tersebut biasa diklasifikasikan ke dalam diversifikasi saham 

dengan tujuan untuk dapat memperkecil risiko yang akan dihadapi oleh investor.  

Selain itu untuk dapat meminimalkan risiko dalam berinvestasi seorang 

investor juga memerlukan suatu informasi yang dianggap sangat penting yaitu 

kondisi keuangan suatu perusahaan. Informasi yang dimaksud tersebut 

merupakan informasi yang mampu memberikan signal atau gambaran tentang 

kondisi riil suatu perusahaan baik di masa sekarang maupun yang akan datang. 

Walaupun informasi tersebut telah terpenuhi namun tetap saja memilih portofolio 

yang optimal bukanlah hal yang mudah, investor pasti membutuhkan berbagai 

informasi lainnya yang dapat dijadikan sebagai signal yang mampu menilai 

prospek perusahaan. 

Informasi bagi investor dapat bermacam-macam, tergantung bagaimana 

investor mampu menyerap informasi yang tersedia di pasar. Investor 

menggunakan informasi laporan keuangan dengan melihat berbagai faktor yang 

dapat mempengaruhi tingkat return, faktor tersebut merupakan faktor 

fundamental. Analisis faktor fundamental memiliki konsep dasar yaitu nilai saham 

sebuah perusahaan tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan tersebut 

(Huda, 2008). Analisis Faktor fundamental lebih menitik beratkan kepada rasio-

rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak 

langsung mampu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu faktor 

fundamental lebih cocok untuk digunakan dalam pengambilan keputusan untuk 

memilih saham perusahaan mana yang akan dibeli untuk berinvestasi. Berikut ini 

merupakan faktor-faktor fundamental yang terdapat dalam rasio keuangan serta 

dapat diukur dengan menggunakan alat analisis yang meliputi rasio profitability, 

activity, market based, leverage, solvability. 
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Rasio keuangan merupakan instrumen yang berguna untuk menganalisa 

perubahan dan menjelaskan berbagai hubungan indicator-indikator keuangan 

yang tedapat di dalam laporan keuangan. Analisa rasio keuangan juga dapat 

dipergunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan 

suatu perusahaan. Riyanto (1998:253) menjelaskan rasio itu sebenarnya 

hanyalah alat yang dinyatakan dalam aritmatikal yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara 2 macam data finansial. Pengertian tersebut 

diperjelas oleh Adiningsih (1998:260) di mana perbandingan antara dua elemen 

laporan keuangan menunjukkan suatu indikator kesehatan keuangan 

perusahaan pada waktu tertentu. Oleh karena itu pengambilan keputusan bagi 

investor lebih banyak menggunakan nilai-nilai didalam laporan keuangan yang 

dianalisis menggunakan rasio keuangan, karena dengan menghitung 

menggunakan rasio keuangan dapat dilihat kinerja perusahaan secara lebih 

detail dan informasi tentang kondisi perusahaan dapat terinterpretasikan dengan 

baik jika dibandingkan dengan hanya melihat angka-angka yang terdapat dalam 

laporan keuangan itu sendiri. Sehingga dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan, investor dapat diketahui kelemahan dan keunggulan suatu 

perusahaan, selain itu dapat juga digunakan untuk meminimalisir risiko dan 

memaksimalkan keuntungan (return) yang akan diperoleh. Pernyataan tersebut 

ikut diperjelas oleh (Ohlson:1980) dimana analisis rasio keuangan juga 

memberikan peringatan awal (signal) tentang penurunan kondisi keuangan 

perusahaan.  

Pada saat investor dihadapkan pada ukuran kinerja keuangan yang 

dihitung melalui rasio keuangan, seorang investor harus yakin bahwa ukuran 

kinerja yang menjadi fokus perhatian mereka adalah ukuran kinerja yang mampu 

menggambarkan kondisi keuangan perusahaan serta prospek pertumbuhan 

perusahaan dimasa mendatang dengan lebih baik. Sehingga perlu adanya 
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parameter pendukung lain di dalam laporan keuangan yang mampu dijadikan 

acuan bagi investor untuk mengambil keputusan berinvestasi. Dimana parameter 

pendukung ukuran kinerja keuangan tersebut tersebut dapat dilihat melalui arus 

kas perusahaan. Dengan melihat aktivitas dalam arus kas dapat diketahui 

perputaran kas dalam kegiatan investasi, operasional dan pendanaan suatu 

perusahaan. Laba perusahaan juga dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang 

terdapat didalam arus kas, terutama arus kas dari aktivitas operasi perusahaan 

yang merupakan kegiatan operasional utama dari perusahaan terutama di dalam 

penelitian ini yang menggunakan populasi perusahaan manufaktur. Sehingga 

semakin besar kegiatan arus kas operasi, maka akan berpengaruh terhadap pula 

laba yang akan diperoleh perusahaan terkait kegiatan operasionalnya yang 

semakin meningkat dan informasi tersebut akan menjadi signal yang akan 

membuat investor tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut dengan 

harapan akan mendapatkan keuntungan yang tinggi dimasa mendatang. 

Investor juga akan menggunakan parameter pendukung lain yang dapat 

digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan suatu perusahaan, dimana 

karakteristik tersebut merupakan ukuran perusahaan. Menurut Ferry and Jones 

(1979) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata–rata total penjualan 

dan rata–rata total aktiva. Ukuran perusahaan menggambarkan karakteristik 

khusus suatu perusahaan dimana semakin besar ukuran perusahaan biasanya 

memiliki pendapatan dan asset yang besar, sehingga perusahaan yang besar 

lebih mampu untuk mempertahankan performanya dan semakin cepat 

berkembang dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dengan kata lain ukuran 

perusahaan dapat membawa pengaruh bagi investor dalam berinvestasi karena 

perusahaan besar akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi dan 

memperoleh pengembalian (return) yang konsisten. Menurut Panjaitan (2004) 
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berpendapat bahwa perusahaan yang mempunyai nilai skala kecil cenderung 

kurang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar, 

karena perusahaan kecil hanya memiliki faktor-faktor pendukung untuk 

memproduksi barang dengan jumlah terbatas dan sebaliknya. Sehingga 

perusahaan berskala kecil mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan 

dengan perusahaan besar.  

Beberapa studi empiris telah dilakukan mengenai pengaruh yang 

terkandung di dalam informasi laporan keuangan melalui perhitungan analisis 

dan rasio terhadap earning per share dan Return Saham. Ukuran perusahaan 

dan arus kas operasional merupakan salah satu variabel penduga bagi variasi 

pengaruhnya terhadap earning per share dan Return Saham. Dikaitkan dengan 

signaling theory, yang menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap prospek dan masa depan perusahaan. 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik 

untuk keadaan masa lalu, saat ini, maupun keadaan di masa mendatang bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan dan pengaruhnya terhadap efeknya di 

pasar. Oleh karena itu informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu 

sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk 

mengambil keputusan investasi. 

Meskipun studi tentang return saham telah banyak dilakukan, namun 

penelitian ini masih menarik untuk diteliti ulang karena hasil penelitian yang tidak 

konsisten atau berbeda-beda. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian kembali mengenai return saham dengan melakukan 

penggabungan terhadap penelitian terdahulu. Dimana penelitian ini berangkat 

dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martani (2009) yang menguji 

pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan arus kas operasi terhadap 
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return saham, dan dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taani 

(2011) yang meneliti tentang pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan dan 

arus kas operasi terhadap earning per share. Martani (2009) meneliti tentang 

pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan dan arus kas terhadap return 

saham telah banyak menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya termasuk 

penelitian Taani (2011) dengan menggunakan variabel independen yang sama 

dengan variabel Martani (2009), begitu juga dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Pouraghajan (2013) pada Tehran Stock Exchange di negara Iran dan Vedd 

(2014) di Negara bagian California Amerika Serikat.. Namun penelitian Taani 

(2011), Pouraghajan (2013), dan Vedd (2014) dilakukan di tempat yang berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Martani (2009) serta variable dependen yang 

berbeda pula yaitu menggunakan variable earning per share.  

Dengan perbedaan tersebut peneliti ingin melakukan penggabungan 

terhadap kedua penelitian tersebut didasarkan pada penjelasan sebelumnya 

dengan judul penelitian “mediasi earning per share dalam hubungan antara 

rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan arus kas operasi terhadap return 

saham”. Variable earning per share (EPS)1 dijadikan sebagai penghubung atau 

merupakan variable mediasi yang memediasi hubungan antara variable 

dependen (endogen) dan variable independen (exogen). Dalam buku Riegel 

(2014) menjelaskan bahwa komponen earning termasuk salah satu variabel yang 

mempengaruhi Return Saham, dan kedua variable tersebut (earning per share 

dan return saham) merupakan variabel yang memiliki pengaruh positif karena 

dalam rumus return saham (actual return) terdapat deviden yang diambil dari nilai 

earning per share, sehingga jika earning per share meningkat maka return 

saham juga akan demikian. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian 

 
1 Earning per share merupakan laba per lembar saham, sebagai variabel mediasi selanjutnya akan 

disingkat menjadi (EPS). 
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Retno (2003) yang meneliti tentang pengaruh earning per share terhadap return 

saham memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa earning per share 

berpengaruh signifikan dan menduduki peringkat pertama dalam mempengaruhi 

return saham, selain itu penelitian Ahmad (2009) menguji pengaruh earning yang 

dihitung menggunakan earning per share juga berpengaruh positif signifikan 

terhadap Return Saham. 

 

1.2 Motivasi dan Perbedaan Penelitian 

Motivasi peneliti untuk melakukan penelitian yaitu : 

Terdapat suatu fenomena yang terjadi dalam kegiatan pasar modal, 

dimana terdapat kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh investor secara 

berulang-ulang namun sulit untuk diprediksi arah pergerakan sahamnya 

sehingga kegiatan investasi tersebut masih belum mampu memberi kepastian 

keuntungan (return) bagi para pemegang saham. Peneliti ingin melakukan 

pengujian kembali hasil penelitian terdahulu berdasarkan hipotesis dan hasil 

penelitian yang pernah ada sebelumnya, dimana hasil penelitian terdahulu 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan terdapat perbedaan hasil penelitian 

terhadap objek yang diteliti yang kaitannya dengan return saham yang diterima 

oleh investor dalam pasar efisien.  

Return saham menjadi isu yang menarik untuk diteliti semenjak terdapat 

kegiatan investasi di pasar efisien. Jeremy J. Riegel dalam bukunya yang 

berjudul Stock for the Long Run (2014) telah melakukan penelitian terhadap real 

return (return realisasi) terhadap semua jenis kegiatan investasi dari tahun 1802 

hingga tahun 2012 di negara Amerika Serikat dan Inggris, hasil penelitian 

menunjukkan investasi dalam bentuk saham (stock) merupakan kegiatan yang 

paling menguntungkan dibandingkan dengan investasi lainnya seperti obligasi, 
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emas, dan valas baik investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek. 

Riegel (2014) menjelaskan bahwa harga saham cenderung lebih stabil terhadap 

tingkat inflasi ekonomi, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa return saham juga 

banyak dipengaruhi oleh komponen earnings, interest rate, risk dan 

ketidakpastian faktor psikologis dari seorang investor. 

Isu penelitian dengan tema Return Saham dapat dikaitkan dengan teori-

teori yang mendasari besarnya keuntungan yang akan diperoleh investor 

diantaranya signaling theory. Secara teoritis tujuan investor melakukan investasi 

adalah untuk memperoleh keuntungan (return) yang tinggi, namun untuk 

mendapatkan return saham yang tinggi investor akan memerlukan suatu 

informasi yang bisa dijadikan acuan bagi investor dalam mengambil keputusan. 

Penelitian ini diharapkan mampu menemukan bukti empiris yang dapat 

mengonfirmasi isi dari teori tersebut. 

Penelitian ini awalnya diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Taani 

(2011) yang menguji pengaruh rasio keuangan, arus kas dari aktivitas operasi 

dan ukuran perusahaan terhadap earning per share terhadap perusahaan 

industrial yang dilakukan di negara Yordania. Selanjutnya dengan variable yang 

sama penelitian tersebut juga dilakukan oleh Pouraghajan (2013) pada Tehran 

Stock Exchange di negara Iran dan Vedd (2014) di Negara bagian California 

Amerika Serikat. Sehingga tujuan dilakukan peneliti ingin yaitu ingin 

membandingkan hasil penelitian yang dilakukan Martani (2009), Taani (2011), 

Pouraghajan (2013) dan Vedd (2014) jika dilakukan dengan kondisi Negara yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut diharapkan dapat 

memberikan konstribusi serta gambaran karakteristik perekonomian di suatu 

negara apakah terdapat perbedaan. 
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Penelitian dengan tema return saham perlu dikaji lebih lanjut dan diuji 

ulang karena beragamnya hasil penelitian mengenai pengaruh informasi 

keuangan perusahaan terhadap laba earning per share serta return saham. 

Variabel-variabel tersebut ada yang diteliti dan berpengaruh secara langsung 

(direct effect) maupun secara tidak langsung (indirect effect). Peneliti melakukan 

penggabungan variabel penelitian yang digunakan oleh penelitian Taani (2011), 

Pouraghajan (2013) dan Vedd (2014) dengan variabel penelitian yang dilakukan 

oleh Martani (2009). Sebagian besar variable independen di penelitian Martani 

(2009) banyak dipakai dalam penelitian Taani (2011), Pouraghajan (2013) dan 

Vedd (2014), dan perbedaan tersebut terdapat pada variable dependen 

(endogen). Taani (2011), Pouraghajan (2013) dan Vedd (2014) menggunakan 

earning per share sebagai variable dependen (endogen), sedangkan Martani 

(2009) menggunakan variabel return saham sebagai variable dependen 

(endogen). 

Banyak sekali penelitian yang menghubungkan antara earning per share 

terhadap return saham, hal ini dikarenakan minat investor dalam berinvestasi di 

pasar modal adalah untuk mendapatkan return saham yang tinggi. Sedangkan 

earning per share merupakan hasil dari laporan kinerja keuangan yang di proxy 

dari keuntungan (laba) perusahaan terhadap jumlah saham yang beredar. 

Semakin bagus performance perusahaan yang digambarkan melalui rasio 

keuangan akan mempengaruhi tingginya laba yang diperoleh perusahaan, dan 

semakin tinggi akan mempengaruhi deviden yang dibagikan perusahaan yang 

akan mempengaruhi harga saham dan return saham yang akan diperoleh 

investor. Sehingga informasi kinerja perusahaan akan menjadi signal bagi 

investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Oleh sebab itu variabel return 
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saham dijadikan sebagai variabel dependen karena investor dalam berinvestasi 

mengharapkan return saham.  

Penelitian Taani (2011), Pouraghajan (2013) dan Vedd (2014) merupakan 

penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh antar variable-variabel 

sebagai suatu pengetahuan, dan belum mampu memberikan signal bagi investor 

berinvestasi dalam hubungannya dengan return yang akan diterima investor. 

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel dependen yang salah 

satunya sebagai variable dependen murni dan variable mediasi. Kedua penelitian 

tersebut digabungkan dan akan membentuk suatu model penelitian yang baru 

dimana semua variabel dalam penelitian Taani (2011), Pouraghajan (2013) dan 

Vedd (2014) digunakan sebagai variabel yang dapat memberikan informasi dan 

mampu mempengaruhi return saham sebagai variabel dependen dalam 

penelitian Martani (2009).  

Selain itu peneliti ingin memperpanjang masa penelitian yang 

sebelumnya 4 tahun seperti yang dilakukan oleh Martani (2009), maka dalam 

penelitian ini masa penelitian diperpanjang menjadi 7 tahun mulai dari tahun 

2008 hingga tahun 2014 dengan tujuan semakin panjang masa penelitian akan 

membuat tingkat reabilitas data yang diolah menjadi semakin baik. Sehingga 

dapat memberikan gambaran dan manfaat yang baik bagi investor dan profesi 

jasa keuangan dalam memprediksi pergerakan saham di pasar modal dalam 

memperoleh keuntungan. 

Motivasi terakhir dalam penelitian ini adalah melakukan pengujian 

menggunakan metode analisis data dalam Model Persamaan Structural, atau 

lebih dikenal dengan SEM (Structural Equation Modeling) dengan melakukan 

metode analisis jalur (path analysis). SEM adalah metode yang mampu 

menunjukkan keterkaitan secara simultan antar variable-variabel indikator yang 
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teramati secara langsung dengan variable-variabel yang tidak teramati secara 

langsung. Penelitian sebelumnya banyak menggunakan analisis regresi 

berganda (Multiple Regression) karena dalam penelitian ini terdapat variable 

mediasi, sehingga kerangka penelitian membentuk suatu model persamaan 

struktural atau pengujian termasuk dalam kategori SEM. Selain itu pengujian 

menggunakan menggunakan SEM dengan metode analisis jalur (path analysis) 

diharapkan mampu memberikan kontribusi hasil penelitian yang lebih baik. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian apakah earning per share memediasi 

hubungan antara rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan arus kas dari aktivitas 

operasi terhadap Return Saham. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) 

persamaan yaitu : 

1. Apakah rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan arus kas dari aktivitas 

operasi berpengaruh terhadap earning per share? 

2. Apakah earning per share mampu memediasi hubungan antara rasio 

keuangan, ukuran perusahaan, dan arus kas dari aktivitas operasi 

terhadap Return Saham? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah 

yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana penelitian ini meneliti tentang 

hubunan antara rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan arus kas dari aktivitas 

operasi terhadap Return Saham melalui earning per share. Sehingga 

berdasarkan penjelasan diatas tujuan penelitian yang dapat diambil dalam 

penelitian ini adalah:  
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1. Untuk menguji apakah rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan arus kas 

dari aktivitas operasi berpengaruh terhadap earning per share, 

2. Sedangkan tujuan penelitian persamaan kedua yaitu menguji pengaruh 

earning per share dalam memediasi hubungan antara rasio keuangan, 

ukuran perusahaan, dan arus kas dari aktivitas operasi terhadap Return 

Saham. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Banyak sekali literatur yang menejalaskan bahwa laporan keuangan 

dapat memberikan informasi dan menjadi acuan bagi investor dalam mengambil 

keputusan berinvestasi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha membuktikan 

berdasarkan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu yang diperoleh dari jurnal 

dan tulisan-tulisan lainnya. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi bagi penelitian di bidang pasar modal. 

Kontribusi praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

a. Pengujian secara empirik dengan melakukan pengembangan 

penelitian melalui variabel earning per share sebagai variable mediasi 

yang berpengaruh terhadap return saham diharapkan dapat 

memberikan acuan yang bagus bagi investor dalam 

mempertimbangkan risk and return dalam berinvestasi melalui 

pengumuman informasi laporan keuangan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

b. Kondisi Negara yang berbeda antara Yordania, Iran, Amerika dan 

Indonesia hendaknya dapat memberikan gambaran bagi investor 

bahwa kondisi pasar efisien dipengaruhi oleh kondisi perekonomian 

suatu negara. Sehingga hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan 
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acuan bagi investor dalam melakukan investasi di pasar efisien yang 

lebih luas. 

c. Pengujian analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis data model persamaan struktural atau lebih dikenal dengan 

SEM (Structural Equation Modeling), dengan metode penelitian 

analisis jalur (path analysis). Pengujian menggunakan variabel 

mediasi dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 2.0 diharapkan 

bisa menjadi lebih baik dan memberikan wawasan baru dalam 

pengujian path analysis dengan metode SEM (Structural Equation 

Modeling). 

Sedangkan kontribusi teoritis yang diharapkan antara lain : 

a. Semakin lama rentang waktu penelitian, dengan tujuan semakin 

panjang masa penelitian akan membuat tingkat reabilitas data yang 

diolah menjadi semakin baik. Sehingga dapat memberikan gambaran 

dan manfaat yang baik bagi investor dan profesi jasa keuangan 

dalam memprediksi pergerakan saham di pasar modal dalam 

memperoleh keuntungan. 

b. Penelitian ini dapat memberikan penjelasan empiris mengenai teori-

teori yang terkait dengan kegiatan investasi seperti signaling theory 

yang menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan 

(investor). Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu 

sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis 

untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan penjelasan teoritis tentang signalling 

theory dalam dunia nyata, sehingga investor dapat mengambil 
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keputusan berinvestasi terkait dengan return yang akan diperoleh 

dimasa mendatang.  

c. Kondisi penelitian berbeda hendaknya mampu memberikan 

gambaran bahwa setiap negara memiliki kondisi pasar yang berbeda-

beda. Hal ini dapat dihubungkan dengan konsep pasar yang 

dikenalkan oleh Fama (1970) yang mengklasifikasikan kondisi pasar 

ke dalam 3 jenis yaitu kondisi pasar kuat (strong), semi-kuat (semi-

strong), lemah (weak). Sehingga hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi penelitian yang menunjukkan kondisi 

pasar efisien di setiap negara berbeda-beda tergantung seberapa 

besar informasi tersebut dapat mempengaruhi saham. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para 

pembaca, investor dan peneliti selanjutnya antara lain : 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis yang 

berkaitan dalam bidang pasar modal dan metodologi penelitian. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan akan berguna dalam mengembangkan teori-teori 

dan materi yang telah diperoleh penulis dibangku perkuliahan, 

dibandingkan dengan kondisi riil yang ada dipasar modal. 

b. Bagi Investor 

Bagi investor sebagai pengguna laporan keuangan penelitian ini 

diharapkan dapat berguna dalam menilai dan menganalisis kondisi entitas 

pada kondisi saat ini dan di masa yang akan datang, sehingga diharapkan 

dapat berguna sebagai pengambilan keputusan yang tepat dan 

menguntungkan dalam berinvestasi. 
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c. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan lebih luas 

tentang investasi di pasar modal. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

digunakan sebagai bahan referensi dan kajian dalam penelitian 

selanjutnya yang lebih luas.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1.1 Landasan Teori 

Teori yang digunakan peneliti sebagai dasar untuk menguji pengaruh 

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menggunakan perhitungan 

analisis dan rasio terhadap return saham melalui earning per share adalah 

signaling theory. Signalling theory merupakan teori yang mengungkapkan bahwa 

terdapat hubungan antara informasi yang dipublikasikan perusahaan terhadap 

prospek perusahaan saat ini dan dimasa mendatang. Informasi tersebut 

merupakan informasi yang mampu menggambarkan kondisi riil perusahaan, dan 

mampu mempengaruhi para penggunanya untuk mengambil keputusan bisnis. 

Pada waktu informasi telah diumumkan oleh suatu perusahaan dan semua 

pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, maka pelaku pasar terlebih 

dahulu akan menganalisis dan menginterpretasikan informasi tersebut sebagai 

sinyal yang baik (good news) ataukah merupakan sinyal buruk (bad news) 

terhadap kegiatan investasi dimasa mendatang. Jika pengumuman informasi 

tersebut mampu memberikan sinyal yang baik bagi investor, maka kondisi pasar 

akan langsung bereaksi dengan adanya perubahan dalam volume perdagangan 

saham yang akan mempengaruhi harga saham. Fluktuatif harga saham inilah 

yang dimanfaatkan investor sebagai pelaku bisnis untuk memperoleh 

keuntungan (return) yang dalam penelitian ini menggunakan return saham.  

Informasi yang diperoleh oleh investor dapat berasal dari laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri. Laporan keuangan terdiri 

dari laporan neraca, laporan laba rugi,  laporan ekuitas,  laporan laba rugi,  dan 

catatan atas laporan keuangan. Secara tersirat kinerja perusahaan dan 

gambaran dari perusahaan tersebut dapat langsung terlihat dari laporan 
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keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Investor dapat melihat hasil kinerja 

perusahaan dengan melihat laba yang dihasilkan dari laporan laba rugi, investor 

juga dapat melihat aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat melalui laporan 

neraca.  Namun masih perlu adanya tambahan informasi yang berupa 

perhitungan perbandingan yang berupa rasio untuk mengukur tingkat keefektifan 

dan efisien penggunaan modal dan aset perusahaan untuk menghasilkan laba 

perusahaan, rasio tersebut dinamakan rasio keuangan. Diharapkan dengan 

menghitung dan mempertimbangkan rasio ini investor menjadi lebih mampu 

melihat dan menilai tingkat pengembalian dari investasi yang telah dilakukannya. 

 

2.1.1  Teori Signal (Signaling Theory) 

Michael Spence (1973) pertama kali mengembangkan signaling model 

dalam penelitiannya yang berjudul  Job Market Signaling. Jurnal ini banyak 

dijadikan acuan bagi penelitian yang dilakukan oleh Bhattacharya (1979) yang 

mengembangkan mengembangkan suatu model sinyal (signal model) di dalam 

dunia keuangan yang hasil penelitian mampu memberikan kontribusi bahwa 

tingginya deviden yang dibagikan oleh perusahaan menunjukkan tingginya 

performance perusahaan, yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan 

dan harga saham perusahaan perusahaan tersebut. Selanjutnya model signal 

tersebut dikembangkan oleh Rozeff (1982) menjadi  Signaling Theory Hyphotesis 

yang beranggapan bahwa deviden tampaknya memiliki informasi atau sebagai 

isyarat akan prospek perusahaan dimasa mendatang. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengertian signaling theory ini lebih menekankan kepada 

seberapa pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan 

pengaruhnya terhadap prospek dan masa depan suatu perusahaan. Informasi 

merupakan unsur yang sangat penting baik bagi para investor maupun pelaku 

bisnis, karena pada hakekatnya informasi menyajikan tentang keterangan, 
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catatan berupa gambaran kondisi perusahaan, baik kondisi dimasa lalu, saat ini 

maupun keadaan masa yang akan datang untuk melihat kelangsungan hidup 

(going concern) dari suatu perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus 

mengungkapan informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sebagai 

sarana bagi investor dalam melakukan investasi di Pasar Modal serta sebagai 

alat analisis dalam mengambil keputusan berinvestasi. 

Menurut Jogiyanto (2000:392) “informasi yang dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi”. Pada waktu informasi telah diumumkan oleh suatu 

perusahaan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, maka 

pelaku pasar terlebih dahulu akan menganalisis dan menginterpretasikan 

informasi tersebut sebagai sinyal yang baik (good news) ataukah merupakan 

sinyal buruk (bad news) terhadap kegiatan investasi dimasa mendatang. Jika 

pengumuman informasi tersebut mampu memberikan sinyal yang baik bagi 

investor, maka kondisi pasar akan langsung bereaksi dengan adanya perubahan 

dalam volume perdagangan saham. 

Menurut Sharpe (1997:211) “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. Sehingga hubungan 

antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun 

sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam 

efisiensi pasar”. 

Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat digunakan sebagai 

signal bagi investor adalah laporan tahunan perusahaan. Dalam laporan tahunan 

perusahaan banyak diungkapkan informasi-informasi akuntansi yang berkaitan 
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dengan informasi berupa laporan keuangan (neraca, laba rugi, arus kas, 

perubahan ekuitas, dll) dan informasi non-akuntansi (CSR, manajemen 

perusahaan, dll) yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Oleh sebab itu 

laporan tahunan perusahaan hendaknya dapat memuat informasi-informasi yang 

relevan dan mampu mengungkapkan informasi-informasi yang dianggap penting 

untuk diketahui oleh para pengguna laporan, baik dari pihak internal maupun 

pihak external atau investor. Setiap investor pasti membutuhkan suatu informasi 

untuk dapat mengevaluasi risiko (risk) relatif dari setiap perusahaan, sehingga 

investor dapat melakukan diversifikasi atas portofolionya dan melakukan 

kombinasi investasi dengan tingkat risiko yang diinginkan. Suatu perusahaan jika 

sahamnya ingin diminati oleh banyak investor maka perusahaan tersebut harus 

melakukan pengungkapan atas laporan keuangan secara terbuka dan 

transparan. 

 

2.2 Return Saham (Stock Return) 

Dalam melakukan kegiatan investasi, investor pasti mengharapkan 

adanya return atau tingkat hasil yang diinginkan atas kegiatan investasinya. 

Berikut ini adalah definisi return menurut para ahli, antara lain : 

Elton and Gruber (1995:19) “return digunakan untuk menunjukkan laba 

atas investasi selama rentang waktu tertentu atau disebut menahan periode 

return. Return akan diukur oleh jumlah dari perubahan harga pasar security 

ditambah dengan pendapatan setiap menerima return selama periode holding 

dibagi dengan harga sekuritas pada awal periode holding”.  

Van Horne and Wachowicz (1992:100) memberikan definisi “return 

adalah pendapatan yang terima pada investasi ditambah perubahan harga pasar, 

biasanya dinyatakan sebagai persentase dari harga pasar pada saat awal 

investasi”.  



 

21 

 

 

 

Eugene and Houston (2001:180) menyatakan bahwa “pengembalian 

saham akan berasal dari dividen (yield) ditambah keuntungan modal (capital 

gain)”.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa return 

merupakan komponen yang dapat diperoleh dari selisih antara harga beli saham 

diawal terhadap harga jual saham ditambah dengan jumlah deviden, jika terdapat 

emiten yang membagikan deviden atas kelebihan labanya.  

Dalam kegiatan investasi, investor tidak hanya mendapatkan keuntungan 

(return) atas selisih tambah kenaikan harga saham tersebut, tetapi bisa juga 

mendapatkan kerugian (loss) jika nilai selisih sahamnya mengalami penurunan. 

Oleh sebab itu dalam investasi seorang investor pasti akan dihadapkan pada 

ketidakpastian antara keuntungan (return) yang akan diperoleh dengan risiko 

(risk) yang akan dihadapinya. Semakin besar keuntungan (return) yang 

diharapkan dari kegiatan investasi, maka akan semakin besar pula risiko yang 

akan dihadapi, sehingga dapat dikatakan bahwa return ekspektasi (expected 

return) memiliki hubungan yang positif dengan risiko (risk). Tetapi return yang 

tinggi tidak harus selalu disertai dengan investasi yang berisiko, oleh karena itu 

investor harus bisa melihat peluang investasi yang bagus.  

Keuntungan (return) yang diterima oleh investor di Pasar Modal 

dibedakan menjadi dua jenis antara lain current income (pendapatan lancar) dan 

capital gain/capital loss (keuntungan selisih harga saham). Keuntungan yang 

diperoleh invertor dalam bentuk current income dapat berupa deviden yang 

dibagikan oleh perusahaan dan pembayarannya dapat dilakukan secara periodik 

setiap tahunnya. Keuntungan berupa deviden ini biasanya diterima oleh investor 

dapat berupa bentuk kas atau setara kas, sehingga investor dapat segera 

mencairkan deviden tersebut. Seandainya dividen tersebut dibayarkan kepada 

investor dalam bentuk saham, maka investor bisa mengkonversikan langsung 
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deviden tersebut menjadi uang kas dengan cara menjual saham yang dimilikinya. 

Sedangkan capital gain merupakan selisih keuntungan (profit) atau kerugian 

(loss) yang oleh pemegang saham (investor) disebabkan harga saham saat ini 

relatif lebih tinggi dibandingkan harga saham sebelumnya dan sebaliknya. 

Sehingga dapat dikatakan jika harga saham saat ini (Pt) menunjukkan nilai lebih 

tinggi dibandingkan harga saham periode sebelumnya (Pt-1) maka pemegang 

saham (investor) mengalami keuntungan (capital gain), namun sebaliknya jika 

harga saham saat ini lebih rendah dari harga saham sebelumnya maka 

pemegang saham (investor) akan mengalami capital loss. 

Menurut Jogiyanto (1998:109) “return saham dibedakan menjadi dua 

yaitu return ekspektasi (expected return) yang merupakan return yang 

diharapkan akan diperoleh investor dimasa mendatang dan return realisasi 

(realized return) yang merupakan return yang sudah terjadi”. Return realisasi 

merupakan return yang sudah terjadi dan biasanya dihitung berdasarkan data 

historis saham perusahaan. Return realisasi ini penting untuk mengukur kinerja 

suatu perusahaan dan biasanya digunakan sebagai dasar penentu return dan 

risiko yang akan dihadapi investor dimasa yang akan datang. Menurut Hartono 

(1998) “return realisasi (realized return)dapat digunakan sebagai salah satu 

pengukur kinerja perusahaan dan juga dipakai sebagai dasar penentuan return 

yang diharapkan (expected return)”. Sedangkan expected return merupakan 

return yang diharapkan oleh investor dimasa yang akan datang. Dalam 

menghitung expected return dibutuhkan suatu informasi tentang entitas yang 

dapat meyakinkan para investor mempunyai kinerja yang baik. Kinerja yang baik 

ini paling utama dilihat dari berapa keuntungan entitas tersebut. Semakin besar 

keuntungan atau kemampuan melaba suatu entitas maka akan membawa 

pengaruh positif bagi investor dengan membagikan deviden. Tanpa adanya 

keuntungan yang dapat dinikmati investor terhadap investasi yang dilakukannya, 
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tentunya seorang investor tidak akan tertarik untuk melakukan investasi jika 

ujungnya tidak akan mendapatkan hasil berupa keuntungan. Oleh sebab itu, 

setiap kegiatan investasi baik untuk jangka panjang dan jangka pendek pasti 

mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang maximal. 

Secara umum faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap return 

saham antara lain terdiri dari faktor fundamental, faktor pasar dan faktor makro. 

Faktor makro lebih berpengaruh secara lokal terhadap suatu obyek investasi, 

maka dalam penelitian ini yang perlu dikaji lebih jauh adalah faktor fundamental 

dan faktor pasar. Faktor pasar berkaitan dengan kinerja sahamnya, hal ini dapat 

dilihat dari pergerakan harga saham yang terjadi di pasar serta sentimen pasar 

terhadap perubahan harga saham. Harga saham yang terus mengalami 

peningkatan maka secara otomatis akan menarik perhatian para investor 

sehingga akan meningkatkan volatilitas saham yang tinggi. Hal ini akan membuat 

harga saham akan mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam penelitian ini 

variabel return saham menggunakan perhitungan capital gain. Perhitungan 

capital gain merupakan selisih laba/rugi yang dialami oleh pemegang saham 

(investor) disebabkan pergerakan harga saham di Pasar Modal saat ini yang 

relatif lebih tinggi atau rendah dibandingkan dengan harga saham sebelumnya 

pada saat investor membeli saham. 

Faktor lainnya yaitu faktor fundamental, dimana faktor fundamental ini  

merupakan faktor yang berhubungan dengan kinerja perusahaan atau emiten. 

Pengujian teknis analisis fundamental lebih menitik beratkan kepada perhitungan 

rasio-rasio finansial (financial ratio) dan kejadian-kejadian yang secara langsung 

maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Sehingga sebagian pakar berpendapat bahwa teknik analisis fundamental ini 

lebih cocok untuk jangka panjang. Oleh karena itu, dalam analisis fundamental 
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perusahaan banyak sekali melibatkan variabel rasio keuangan yang dianalisa 

antara lain profitabiloty, activity, leverage, market value, dan price. 

 

2.3 Rasio Keuangan (Financial Ratio) 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi suatu perusahaan, seorang 

analis keuangan pasti memerlukan beberapa tolak ukur dalam menilai kondisi 

dan prestasi perusahaan tersebut. Sedangkan tolak ukur yang sering dipakai 

oleh seorang analis adalah menggunakan perhitungan rasio (index) yang 

menghubungkan dua data informasi keuangan. Perhitungan rasio merupakan 

alat ukur yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan yang ada dalam 

laporan keuangan perusahaan berupa presentase. Perhitungan menggunakan 

analisis rasio dapat memberikan gambaran kepada pengguna laporan keuangan 

baik pihak internal maupun external perusahaan tentang adanya suatu hubungan 

atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain di 

dalam laporan keuangan. Menurut Van Horne (2005) “bagi seorang analis yang 

ahli dan berpengalaman, analisis dan interpretasi dari berbagai macam rasio-

rasio tersebut dapat memberikan pandangan dan gambaran yang lebih baik lagi 

tentang kondisi keuangan perusahaan serta untuk mengukur prestasi 

perkembangan suatu perusahaan dibandingkan dengan analisis yang hanya 

didasarkan pada data keuangan itu sendiri yang tidak berbentuk rasio”.  

Dengan menghitung menggunakan analisis rasio keuangan, seorang 

pengguna laporan keuangan atau investor akan mendapatkan gambaran tentang 

baik atau buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan. Perhitungan analisis 

rasio keuangan merupakan analisis yang menghubungkan antara neraca dan 

laporan laba rugi dalam laporan keuangan, sehingga hasil dari analisis tersebut 

bisa memberikan gambaran tentang sejarah kondisi perusahaan serta 

penilaiannya terhadap perusahaan. Oleh karena itu analisis rasio keuangan 
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banyak digunakan oleh para manajer keuangan perusahaan untuk meramalkan 

reaksi para calon investor terhadap kondisi di pasar.  

Suatu angka yang tertera di dalam laporan keuangan tidak akan memiliki 

arti, melainkan harus diperbandingkan dengan angka lainnya di dalam laporan 

keuangan tersebut. Perbandingan angka di dalam laporan keuangan tersebut 

akan membentuk sebuah rasio dan hasil perhitungan rasio inilah yang nantinya 

dianalisis dan diinterpretasikan, sehingga dapat diketahui informasi kinerja 

perusahaan selama periode tertentu. Selain itu perhitungan rasio keungan dapat 

dilakukan dengan membandingkan perusahaan sejenis dalam industri tersebut, 

sehingga dapat diketahui bagaimana kondisi keuangan dalam industri tersebut. 

Dalam melakukan interpretasi dalam analisis laporan keuangan suatu 

perusahaan, seorang penganalisis memerlukan adanya ukuran tertentu berupa 

perhitungan rasio. Pengertian rasio sebenarnya merupakan suatu alat yang 

digunakan oleh para analis laporan keuangan untuk menjelaskan ada tidaknya 

hubungan antara dua macam data keuangan beserta interpretasinya. 

Perhitungan rasio sangat banyak dan bermacam-macam tergantung bagaimana 

para analis membutuhkan rasio tersebut untuk melakukan analisis. 

Menurut Riyanto (1992:329) “analisis rasio keuangan adalah proses yang 

digunakan untuk menentukan kegiatan operasi yang penting dan karakteristik 

keuangan dari perusahaan yang diolah berdasarkan dari data akuntansi dalam 

laporan keuangan. Tujuan dari analisis rasio keuangan adalah untuk menentukan 

tingkat efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang biasanya diwujudkan 

dalam catatan keuangan dalam laporan keuangan perusahaan”.  

2.3.1 Jenis – jenis Rasio Keuangan 

Menurut Weston and Copeland (1992) rasio-rasio dikelompokan kedalam 

5 kelompok dasar yaitu rasio likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, dan 

penilaian. 
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1. Rasio Keuntungan (Profitability Ratio), merupakan perhitungan rasio yang 

bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas operasi perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. 

2. Rasio Penilaian (Valuation Ratio), merupakan perhitungan rasio yang 

bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen untuk menciptakan 

nilai pasar agar melebihi biaya modalnya. 

3. Rasio Hutang (Leverage Ratio), merupakan perhitungan rasio yang 

bertujuan untuk mengukur seberapa besar operasi perusahaan dibiayai 

dengan hutang. 

4. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio), merupakan perhitungan rasio yang 

bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. 

5. Rasio Aktivitas (Activity Ratio), merupakan perhitungan rasio yang 

bertujuan untuk mengukur efektifitas operasi perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber-sumber dana yang ada. 

Dari berbagai macam rasio keuangan diatas, yang menjadi objek 

penelitian bagi peneliti adalah dengan menggunakan rasio profitabilitas yang 

dihitung dengan NPM1 (Net Present Margin) dan ROE2 (Return On Equity), rasio 

likuiditas yang dihitung dengan Current Ratio, rasio leverage yang dihitung 

dengan Debt to Equity Ratio, rasio penilaian pasar dihitung dengan Price to Book 

Value, dan rasio aktivitas yang dihitung dengan Total Asset Turnover.  

1. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan dari suatu perusahaan untuk memperoleh laba melalui 

 
1 Net Profit Margin sebagai variable independen yang merupakan perbandingan antara laba bersih 

terhadap penjualan bersih, selanjutnya akan disingkat (NPM). 
2 Return On Equity sebagai variable independen yang merupakan perhitungan antara laba bersih 

terhadap modal (equity), selanjutnya disingkat (ROE). 
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semua kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 

Kemampuan dan sumber daya tersebut bisa berupa penjualan, kas dan 

setara kas, persediaan, modal (equity), jumlah karyawan, dan jumlah 

cabang yang dimiliki perusahaan ataupun anak perusahaan dan 

sebagainya. Profitabilitas merupakan akhir bersih dari berbagai kebijakan 

dan keputusan manajemen.  

Rasio profitabilitas menurut Van Horne and Wachowicz (2005:222) 

adalah “rasio yang menghubungkan laba dari penjualan dan investasi”. 

Dengan menghitung menggunakan rasio profitabilitas dapat diketahui 

bagaimana tingkat pengembalian (return) yang diterima oleh perusahaan. 

Setiap perusahaan pasti menginginkan tingkat profitabilitas yang tinggi, 

dan untuk tetap dapat menjaga kelangsungan usahanya (going concern) 

maka perusahaan harus menguntungkan (profitable). Apabila kondisi 

suatu perusahaan berada dalam performa yang kurang baik atau tidak 

menguntungkan, maka perusahaan dengan kondisi tersebut pasti akan 

sulit untuk bisa memperoleh pinjaman dari pihak external dan akibatnya 

mendapatkan image yang buruk dari para investor. Oleh karena itu fokus 

rasio profitabilitas dalam penelitian ini yaitu menganalisis kinerja 

keuangan dengan mengamati pertumbuhan laba menggunakan margin 

laba bersih atau disebut juga (NPM) Net Profit Margin. Semakin besar 

rasio (NPM) Net Profit Margin maka menunjukkan kemampuan suatu 

entitas dalam mendapatkan laba yang tinggi.  

Rasio profitabilitas akan memberikan jawaban akhir tentang 

tingkat efektivitas dari manajemen perusahaan, sehingga dengan 

menggunakan rasio profitabilitas investor mempunyai suatu 

menggambarkan tentang tingkat efisiensi dan efektivitas terhadap 
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pengelolaan suatu perusahaan. Perhitungan rasio profitabilitas yang 

umum digunakan antara lain : 

a. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) 

Pada dasarnya rasio ini menunjukkan nilai relative antara nilai laba 

kotor terhadap nilai penjualan. Sehingga dapat dilihat seberapa 

besar laba kotor yang diperoleh perusahaan terhadap seluruh 

penjualannya. Semakin besar rasionya maka semakin besar laba 

kotor yang diperoleh.  

b. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) 

Net Profit Margin menunjukkan besarnya pendapatan bersih yang 

diperoleh perusahaan terhadap penjualannya. Semakin besar 

rasio Net Profit Margin maka semakin besar pula profit yang 

dimiliki perusahaan.  

c. Pengembalian atas Investasi (Return On Investment) 

Disebut juga laba atas investasi. Return On Investment 

merupakan ukuran atau indek yang menunjukkan seberapa besar 

laba (profit) yang di dapatkan terhadap nilai investasi yang 

ditanamkan pada perusahaan. Dengan kata lain seberapa besar 

investasi yang telah ditanam dapat memberikan laba (profit). 

d. Pengembalian atas Ekuitas (Return On Equity) 

Perhitungan pengembalian atas ekuitas atau Return On Equity 

memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mampu untuk 

mengolah modalnya sendiri secara efektif dan efisien dengan 

mengukur tingkat perolehan keuntungan atau laba bersih terhadap 

investasi yang telah dilakukan oleh pemilik modal perusahaan itu 

sendiri. 
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2. Rasio Penilaian (Valuation Ratio) 

Rasio penilaian (Valuation Ratio) merupakan rasio yang 

bermanfaat untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam 

menciptakan nilai pasar yang dapat melampaui biaya investasinya (book 

value). Perhitungan rasio penilaian (Valuation Ratio) merupakan ukuran 

yang paling lengkap tentang kondisi prestasi perusahaan, karena hasil 

dari perhitungan rasio penilaian tersebut mencerminkan rasio risiko dan 

pengembalian yang akan diterima oleh investor. Rasio penilaian ini 

sangat penting karena rasio ini berkaitan langsung dengan tujuan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan para pemegang saham. 

Salah satu perhitungan dari rasio penilaian ini adalah rasio Price to Book 

Value (PBV3).  

Menurut Ang (1997) “rasio Price to Book Value (PBV) merupakan 

rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham 

(market value) terhadap nilai bukunya (book value)”. Sedangkan menurut 

Ratnasari (2003) menjelaskan “rasio Price to Book Value (PBV) yang 

semakin tinggi menunjukkan harga pasar (market value) dari saham 

tersebut akan semakin tinggi”. Jika harga pasar suatu saham semakin 

tinggi maka capital gain (return realisasi) yang akan diperoleh investor 

juga akan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik 

biasanya nilai rasio Price to Book Value (PBV) menunjukkan diatas angka 

satu, hal ini berarti nilai pasar saham (harga saham di pasar) lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai bukunya. Sutrisno (2000:268) menjelaskan 

“rasio Price to Book Value (PBV) digunakan untuk mengetahui seberapa 

 
3 Price to Book Value digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai 

bukunya, selanjutnya disingkat (PBV) 
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besar harga saham yang ada dipasar (market value) dibandingkan 

dengan nilai buku sahamnya (book value)”. 

Nilai pasar (market value) adalah harga saham yang berada di 

pasar bursa pada saat tertentu yang nilainya ditentukan oleh pelaku pasar 

itu sendiri, yaitu oleh permintaan dan penawaran investor di pasar bursa. 

Sedangkan nilai buku (book value) per lembar saham menunjukkan total 

modal (equity) yang dimiliki oleh perusahaan terhadap total lembar saham 

yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai pasar (market value) 

menunjukkan perusahaan yang memiliki kinerja yang baik.  

Dengan mengetahui nilai buku (book value) dan nilai pasar 

(market value), pertumbuhan dari perusahaan dapat dilihat dan diketahui. 

Pertumbuhan menunjukan adanya investment opportunity set, atau 

kesempatan investasi dimasa yang akan datang. Maka semakin besarnya 

nilai rasio yang diperoleh artinya bahwa pasar percaya bahwa nilai pasar 

perusahaan bersangkutan lebih besar dari nilai bukunya. Sehingga 

keputusan investor untuk berinvestasi akan semakin besar. 

3. Rasio Hutang (Leverage Ratio) 

Leverage keuangan adalah penggunaan hutang. Menurut Kasmir 

(2008 : 151) “rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 

dengan hutang”. Pengertian tersebut merupakan perhitungan dari 

seberapa besar beban hutang yang ditanggung oleh perusahaan jika 

dibandingkan dengan aktiva yang dimilikinya, atau dapat dikatakan bahwa 

rasio leverage ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat 

kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik itu 

kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang apabila 

perusahaan tersebut dibubarkan atau dilikuidasi.  

http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-rasio-solvabilitas-jenis.html
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Rasio-rasio leverage yang umum digunakan antara lain adalah 

Debt to Asset Ratio. Rasio ini menunjukkan nilai relative antara nilai total 

utang terhadap total aktiva. Rasionya dihitung dengan membagi nilai total 

hutang dengan total aktiva. Dengan menghitung rasio tersebut dapat 

diketahui bahwa rasio ini menunjukkan seberapa besar pendanaan 

perusahaan yang dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan total aktiva 

yang dimiliki. Semakin besar nilai rasionya maka semakin besar pula 

hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan semakin besar pula kewajiban 

perusahaan yang harus dipenuhi kepada pihak lain. 

Selain itu terdapat Debt to Equity Ratio (DER4). Debt to Equity 

Ratio (DER) menunjukkan nilai relative antara total hutang dengan total 

ekuitas perusahaan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 

sebagian besar pendanaan perusahaan dibiayai oleh kreditor 

dibandingkan dengan pendanaan yang dibiayai oleh pemegang saham. 

Semakin tinggi rasio Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan komposisi 

total hutang yang dimiliki perusahaan lebih besar dibanding dengan total 

modal/ekuitas yang dimiliki perusahaan, sehingga hal ini akan berdampak 

kepada semakin tingginya beban perusahaan terhadap pihak luar. Hasil 

ini dapat menunjukkan berapa presentase hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan terhadap modal yang dimiliki.  

4. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Pada umumnya perhatian pertama analis keuangan adalah tingkat 

likuiditas. Rasio likuiditas merupakan suatu indikator yang menjelaskan 

tentang kemampuan suatu perusahaan dalam membayar semua 

kewajiban keuangan jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh 
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tempo terhadap total aktiva lancar yang dimilikinya. Jika perusahaan 

mampu membayar semua kewajibannya maka perusahaan dinilai sebagai 

perusahaan yang liquid, jika sebaliknya maka perusahaan dinilai sebagai 

perusahaan yang illiquid. Rasio likuiditas yang umum digunakan antara 

lain current ratio (rasio lancar) dan quick ratio.  

Current Ratio (CR)5 menunjukkan perbandingan nilai relative 

antara aktiva lancar terhadap hutang. Rasio Current Ratio (CR) 

merupakan ukuran yang paling umum digunakan oleh para analis untuk 

mengetahui seberapa besar kesanggupan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, karena rasio Current Ratio (CR) ini 

menunjukan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dapat 

dipenuhi oleh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Current Ratio (CR) ini 

juga digunakan untuk memperhitungkan seberapa cepat tingkat likuiditas 

yang dapat segera dicairkan menjadi uang tunai dalam periode yang 

sama pada saat jatuh tempo utang.  

Menurut Sawir (2001), Current Ratio (CR) yang rendah biasanya 

menunjukkan terjadi masalah dalam likuiditas. Presentase yang diperoleh 

dari hasil ini akan dilihat berapa perbandingan antara aktiva lancar dan 

hutang jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Semakin besar 

presentase Current Ratio (CR) maka kemapuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendeknya akan semakin bagus. Investor 

pasti akan tertarik dengan perusahaan yang mampu membayar kewajiban 

 
4 Debt to Equity Ratio menunjukkan komposisi atau struktur modal yang dihitung dari total 

pinjaman (hutang) terhadap total modal yang dimliki perusahaan, selanjutnya akan disingkat 

(DER). 
5 Current Ratio menghitung kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban keuangan 

jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia, 

selanjutnya akan disingkat CR. 
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jangka pendeknya karena kemungkinan perusahaan tersebut berada 

dalam keadaan sehat. 

Rasio Likuiditas lain yang umum digunakan adalah rasio cepat 

(Quick Ratio atau Acid Test Ratio). Quick ratio menunjukkan nilai relative 

antara selisih aktiva lancar dengan inventory terhadap utang lancar. 

Rasionya dihitung dengan membagi aktiva lancar setelah dikurangi 

inventory dengan utang lancar. Persediaan termasuk ke dalam unsur 

aktiva lancar yang tingkat likuiditasnya rendah karena sering mengalami 

perubahan harga dan persediaan ini sering menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan jika terjadi likuidasi karena mungkin tidak laku dijual atau 

harganya sudah tidak sesuai dengan harga pokok produksinya. Sehingga 

perhitungan quick ratio ini akan lebih baik digunakan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek perusahaan. 

5. Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam menghasilkan penjualan 

dengan kemampuan aktiva yang dimiliki. Sehingga rasio aktivitas dapat 

dijadikan indikator untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber daya yang dikelolanya. Semua rasio aktivitas ini 

melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada 

berbagai jenis aktiva. Rasio aktivitas yang umum digunakan antara lain : 

a. Rasio Perputaran Total Aktiva 

Total Assets Turnover (TATO)6 merupakan rasio yang menghitung 

perbandingan antara penjualan (sales) dengan total aktiva (assets 

total) suatu perusahaan, dimana rasio ini lebih menggambarkan 
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kecepatan perputaran aktiva dalam periode tertentu. Menurut 

(Ang, 1997) “Total Assets Turnover (TATO) adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur seberapa efisiennya seluruh aktiva 

perusahaan digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan”. 

Perputaran total aktiva perusahaan menunjukkan bagaimana 

efektifitas suatu perusahaan dalam menggunakan keseluruhan 

aktiva atau sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan 

penjualan (net sales) dalam kaitannya untuk mendapatkan 

keuntungan atau laba. Perusahaan dengan tingkat penjualan yang 

tinggi maka diharapkan akan mendapatkan laba yang tinggi pula, 

sehingga semakin tinggi rasio pada Total Assets Turnover (TATO) 

akan menunjukkan nilai penjualan yang semakin tinggi dan 

harapan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba 

juga akan semakin besar. 

b. Rasio Perputaran Persediaan 

Inventory Turnover (INTO) merupakan rasio perputaran 

persediaan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

efisiensi pengelolaan persediaan barang dagangan perusahaan. 

Perhitungan rasio perputaran persediaan ini merupakan indikasi 

yang cukup populer untuk menilai seberapa besar efisiensi 

operasional. Selain itu rasio perputaran persediaan ini juga 

digunakan untuk memperlihatkan seberapa baik manajemen 

perusahaan melakukan kontrol modal yang terdapat pada 

persediaan.  

 

 
6 Total Assets Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiennya 

seluruh aktiva perusahaan digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan (Ang, 1997),  
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2.4 Ukuran Perusahaan 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan menggunakan ukuran aktiva. 

Ukuran perusahaan maksudnya adalah jumlah total aktiva (TA)7 perusahaan 

pada suatu periode tahun tertentu (Homaifar, 1994). Perkiraan aktiva jangka 

panjang terbagi atas tiga unsur yaitu peralatan, bangunan dan mesin-mesin yang 

mula-mula dinyatakan menurut nilai perolehannya. Setiap tahun atas setiap 

unsur aktiva jangka panjang (yang juga disebut aktiva tetap) diperhitungkan 

besarnya penyusutan dan ditambahkan pada besarnya penyusutan yang telah 

diperhitungkan untuk tahun-tahun sebelumnya. Hasil penambahan tersebut 

berupa akumulasi penyusutan dikurangkan dalam nilai perolehan aktiva tetap, 

sehingga diperoleh nilai bersih aktiva tetap. 

Pengertian ukuran aktiva menurut Jogiyanto (2003:282) adalah 

merupakan variable konvensional yang digunakan untuk ukuran aktiva 

yang diukur sebagai logaritma (ln) dari total aktiva (TA). Ukuran aktiva ini 

digunakan sebagai wakil pengukur (proxy) besarnya perusahaan. 

Perusahaan besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Alasannya adalah 

karena perusahaan yang lebih besar dianggap mempunyai akses ke 

pasar modal, sehingga mempunyai beta yang lebih kecil (Elton and 

Grueber, 1995). Anggapan ini merupakan anggapan yang umum tidak 

didasarkan pada teori. Bagaimanapun juga Jogiyanto (2003:282) 

mencoba membuktikan hipotesis tentang hubungan ini untuk membentuk 

teori yang disebut teori akuntansi positif (positive accounting theory).  

 

 

selanjutnya akan disingkat (TATO). 
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2.5 Arus Kas 

Arus kas melaporkan kas masuk dan kas keluar yang utama dari suatu 

perusahaan selama satu periode (PSAK 2012 No.2, p-9). Laporan arus kas 

menyediakan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan kas dari kegiatan operasi, mempertahankan dan memperluas 

kapasitas operasinya, memenuhi kewajiban keuangan dengan membayar hutang 

dan membayar deviden kepada investor. Arus kas digunakan sebagai informasi 

tambahan bagi investor dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan 

suatu perusahaan. Dengan melihat arus kas perusahaan dapat dilihat 

kemampuan perusahaan dalam mengelola kas untuk kegiatan investasi yang 

dilakukan perusahaan, memenuhi kebutuhan operasionalnya, dan melakukan 

aktivitas pendanaan.  

Berikut ini merupakan tujuan lain dari laporan arus kas yang berguna 

untuk memberikan informasi kepada kreditor, investor dan pemakai lainnya 

antara lain: 

1. Menentukan kemampuan perusahaan dalam memperoleh arus kas bersih 

positif dimasa yang akan datang.  

2. Menentukan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua 

kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang 

dengan melunasi hutangnya kepada kreditor.  

3. Menentukan alasan tentang terjadinya perbedaan antara laba bersih dan 

dihubungkan dengan pembayaran dan penerimaan kas. 

4. Menentukan pengaruh transaksi kas pembelanjaan dan investasi bukan 

kas terhadap posisi keuangan perusahaan. 

 

 
7 Total Assets menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan 

total aktiva, selanjutnya disingkat (TA). 
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Laporan arus kas melaporkan arus transaksi kas melalui tiga jenis 

transaksi : 

1. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu arus kas dari transaksi yang 

mempengaruhi laba bersih.  

2. Arus kas dari aktivitas investasi yaitu arus kas dari transaksi yang 

mempengaruhi investasi dari aktiva lancar.  

3. Arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu arus kas dari transaksi yang 

mempengaruhi ekuitas dan utang perusahaan. 

Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan arus kas dari aktivitas 

operasi sebagai alat analisis yang digunakan oleh investor dalam menentukan 

tingginya laba yang akan diperoleh perusahaan. Kegiatan operasional 

perusahaan merupakan kegitan utama yang dilakukan oleh perusahaan terutama 

untuk perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur. Sehingga dengan melihat 

arus kas dari kegiatan operasional perusahaan dapat seberapa besar jumlah kas 

masuk dan kas keluar yang diperoleh melalui kegiatan utama perusahaan. 

Semakin tinggi jumlah arus kas yang diterima perusahaan maka berpengaruh 

terhadap perolehan laba yang akan diterima perusahaan, sehingga dengan 

adanya informasi tersebut akan mempengaruhi investor untuk berinvestasi. 

 

2.6 Earning per share (EPS) 

Earning per share (EPS) merupakan alat analisis yang banyak digunakan 

untuk mengukur tingkat profitibilitas perusahaan. earning per share (EPS) juga 

“merupakan salah satu dari dua alat ukur yang sering digunakan untuk 

mengevaluasi saham biasa disamping Price Earning Ratio (PER)8 dalam 

lingkaran keuangan” (Fabozzi, 1999: 359). 

 
8 Price Earning Ratio merupakan rasio yang menggambarkan bagaimana keuntungan perusahaan 

atau emiten saham terhadap harga sahamnya, selanjutnya akan disingkat (PER). 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/10/harga-saham-nilai-saham-dan-proses.html
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Menurut Baridwan (1992:333) “laba bersih per lembar saham adalah 

jumlah pendapatan yang diperoleh selama satu periode untuk tiap lembar saham 

yang beredar, dan perhitungan tersebut nantinya akan digunakan oleh pimpinan 

dan manajemen perusahaan untuk menentukan besarnya dividen yang akan 

dibagikan kepada investor”. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa earning per share (EPS) atau laba per lembar saham 

merupakan tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar saham yang mampu 

diraih perusahaan terhadap keuntungan (profit) yang diperoleh perusahaan pada 

periode tertentu. Perhitungan earning per share (EPS) diperoleh dari laba bersih 

perusahaan yang tersedia bagi pemegang saham biasa, dibagi dengan jumlah 

rata – rata saham biasa yang beredar. 

Berikut ini adalah earning per share (EPS) menurut Gibson (1996:429) 

“earning per share (EPS) adalah rasio yang menunjukan pendapatan bersih yang 

diperoleh setiap lembar saham”. Sedangkan menurut Weygandt et all. (1996 : 

805-806) dan Elliot (1993 : 250) menjelaskan bahwa “earning per share (EPS) 

menilai pendapatan bersih yang diperoleh setiap lembar saham biasa”. 

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa salah 

satu alasan investor membeli atau melakukan perdagangan saham di Pasar 

Modal adalah untuk mendapatkan keuntungan yang salah satunya berupa 

deviden, namun jika laba per lembar saham atau earning per share (EPS) 

menunjukkan rasio yang kecil maka kemungkinan perusahaan untuk 

membagikan devidennya juga akan relative kecil. Sehingga dari penjelasan 

diatas dapat diasumsikan bahwa investor di Pasar Modal akan lebih tertarik dan 

menaruh perhatian terhadap perusahaan dengan rasio earning per share (EPS) 

yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio earning per 

share (EPS) yang rendah. 
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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian  

Bhattacharya (1979) mengembangkan suatu model sinyal (signal model), 

bahwa tingginya deviden yang dibagikan menunjukkan tingginya performance 

perusahaan yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan dan harga 

saham perusahaan perusahaan tersebut. Selanjutnya model signal tersebut 

dikembangkan oleh Rozeff (1982) menjadi signaling theory hyphotesis yang 

beranggapan bahwa deviden tampaknya memiliki informasi atau sebagai isyarat 

akan prospek perusahaan dimasa mendatang, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pengertian signaling theory ini lebih menekankan kepada seberapa 

pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan pengaruhnya 

terhadap prospek dan masa depan suatu perusahaan. Informasi merupakan 

unsur yang sangat penting baik bagi para investor maupun pelaku bisnis, karena 

pada hakekatnya informasi menyajikan tentang keterangan, catatan berupa 

gambaran kondisi perusahaan, baik kondisi dimasa lalu, saat ini maupun 

keadaan masa yang akan datang untuk melihat kelangsungan hidup (going 

concern) dari suatu perusahaan. Oleh sebab itu informasi yang lengkap, relevan, 

akurat dan tepat waktu akan sangat diperlukan bagi investor dalam melakukan 

investasi di pasar modal sebagai alat analisis dalam mengambil keputusan 

investasi melalui earning per share (EPS) yang dilihat berdasarkan laba bersih 

perusahaan dan pada akhirnya akan mempengaruhi keuntungan investor di 

pasar modal melalui return saham. 

Sharpe (1997:211) menyatakan bahwa “pengumuman informasi 

akuntansi dapat memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek 

yang baik di masa mendatang (good news) sehingga investor tertarik untuk 
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melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang 

tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Sehingga 

hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan 

ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat 

dalam efisiensi pasar”. Informasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan 

tahunan perusahaan yang dianalisis menggunakan rasio keuangan. Menurut Van 

Horne (2005) analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat 

memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan dibandingkan data keuangan yang tidak berbentuk rasio, sehingga 

hasil dari perhitungan rasio tersebut diharapkan mampu memberikan signal bagi 

investor dalam melakukan investasi. 

Kerangka teoritis dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh 

informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan apakah mampu memberikan 

signal bagi investor dalam memperoleh keuntungan di pasar efisien melalui 

return saham. Huda (2008) menjelaskan investor menggunakan informasi 

laporan keuangan dengan melihat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat return merupakan faktor fundamental, dan analisis faktor fundamental 

memiliki konsep dasar yaitu nilai saham sebuah perusahaan tercermin dalam 

kinerja keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan yang mempublikasikan 

informasi laporan tahunan dengan kinerja baik diharapkan akan memberikan 

signal dan dapat memberikan keuntungan maksimal bagi investor di pasar efisien 

melalui return saham.  

Return saham banyak dipengaruhi oleh banyak faktor selain informasi 

tahunan perusahaan, faktor tersebut antara lain karakteristik perusahaan. 

Karakteristik perusahaan diasumsikan memiliki pengaruh terhadap keputusan 

investor terkait dengan keuntungan yang ingin diperolehnya. Karakteristik 

perusahaan dalam penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, dimana 
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karakteristik tersebut banyak digunakan dalam penelitian yang mempengaruhi 

return saham terkait dengan risk and return yang akan diterima investor. 

Panjaitan (2004) berpendapat bahwa perusahaan dengan nilai skala kecil (asset 

yang terbatas) cenderung kurang menguntungkan untuk investor berinvestasi 

dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar (asset yang besar), hal 

ini disebabkan perusahaan dengan skala kecil hanya memiliki faktor-faktor 

pendukung untuk memproduksi barang-barang dalam jumlah yang terbatas. 

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

perusahaan dengan skala kecil cenderung mempunyai risiko yang relative tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan berskala besar. 

Parameter pendukung lain dalam laporan keuangan yang mampu 

dijadikan acuan bagi investor dalam berinvestasi adalah arus kas perusahaan. 

Sebagian besar laba perusahaan dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang 

terdapat di dalam arus kas, terutama arus kas yang berasal dari aktivitas 

operasional yang merupakan kegiatan operasi utama perusahaan. Penyataan 

Standar Akuntansi Keuangan menjelaskan tentang arus kas dari aktivitas operasi 

perusahaan dimana jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator yang menentukan apakah dari kegiatan operasi perusahaan 

dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk dapat melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden kepada 

investor dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan 

yang berasal dari luar (PSAK 2012 No. 2, p-12), sehingga dengan melihat arus 

kas aktivitas operasi dapat dilihat kinerja keuangan internal perusahaan tanpa 

ada pengaruh external. Semakin besar arus kas operasi maka semakin besar 

pula laba perusahaan yang akan diperoleh sehingga menjadi signal bagi investor 

yang akan mempengaruhi keputusan berinvestasi.  
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Berdasarkan teori yang digunakan dan temuan penelitian yang menguji 

pengaruh rasio keuangan yang dihitung melalui Net Profit Margin, Return On 

Equity, Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Price to Book Value, Total Assets 

Turnover, arus kas operasional, dan ukuran Perusahaan terhadap earning per 

share serta dampaknya terhadap Return Saham, kerangka berpikir yang 

digunakan dalam penelitian ini terlihat dalam gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rerangka Konsep Penelitian 

Informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan hendaknya mampu 

menjadi signal dalam membantu investor mengambil keputusan dalam 

berinvestasi untuk memperoleh keuntungan, dan tentunya informasi yang bisa 

dijadikan signal tersebut merupakan informasi yang mampu menggambarkan 

kondisi riil suatu perusahaan dengan akurat melalui rasio keuangan. Informasi 

tersebut hendaknya mampu mempengaruhi kondisi di pasar efisien melalui 

perubahan volume perdagangan yang selanjutnya akan mempengaruhi fluktuasi 

harga saham. Fluktuasi harga saham inilah yang dimanfaatkan oleh investor 
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untuk memperoleh return saham. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan signal, dimana bila terdapat pengumuman good signal suatu 

perusahaan maka akan berpengaruh baik terhadap peningkatan return saham 

dan sebaliknya. Aspek-aspek yang diteliti terkait dengan tema tersebut antara 

lain : 

1. Pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan dan arus kas operasi 

terhadap earning per share. 

Penelitian tersebut dilandasi keingintahuan peneliti mengenai seberapa 

besar pengaruh informasi laporan tahunan perusahaan terhadap 

perolehan earning per share yang dihitung melalui laba bersih 

perusahaan terhadap saham beredarnya. Semakin baik nilai rasio yang 

ditunjukkan apakah akan berpengaruh posisitf terhadap laba yang akan 

diperoleh perusahaan sehingga akan mempengaruhi earning per share. 

Begitu juga dengan karakteristik perusahaan yang diukur melalui ukuran 

perusahaan dan arus kas operasi yang semakin tinggi hendaknya juga 

berpengaruh terhadap laba perusahaan tersebut.  

2. Pengaruh earning per share terhadap return saham. 

Semakin tinggi earning per share maka menunjukkan laba perusahaaan 

yang tinggi. Menurut Baridwan (1992:333) laba bersih per lembar saham 

atau earning per share (EPS) adalah jumlah pendapatan yang diperoleh 

perusahaan dalam satu periode untuk setiap lembar saham yang beredar, 

dan hasil perhitungan rasio ini akan diperhitungkan dan dipakai oleh 

pimpinan perusahaan untuk menentukan berapa besarnya dividen yang 

akan dibagikan kepada investor”. Sehingga laba per lembar saham yang 

tinggi akan menjadi signal bagi investor akan mendapatkan keuntungan 

berupa return saham. 
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3.2 Pengembangan Hipotesis dan Tinjauan atas Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penjelasan diatas maka dapat 

diambil hipotesis 2 persamaan sebagai berikut : 

3.2.1 Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Arus Kas 

Operasi terhadap Earning per share (EPS) 

a. Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap Earning per share 

(EPS) 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba melalui semua 

kemampuan perusahaan dan sumber daya yang ada. Rasio profitabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan Net Profit Margin (NPM), Alexandri 

(2008) menjelaskan Net Profit Margin adalah perbandingan antara laba 

bersih dengan penjualan. Menurut Weston and Copeland (1998) semakin 

besar Net Profit Margin (NPM) berarti semakin efisien perusahaan 

tersebut dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan 

operasinya sehingga akan dapat memaksimalkan pendapatan bersih 

yang diperoleh. Pendapatan bersih merupakan nilai riil yang sudah 

menjadi hak suatu entitas, dan pendapatan bersih tersebut akan 

dibagikan kepada para pemegang saham berupa deviden. Deviden inilah 

yang akan menjadi signal bagi para investor dan akan berpengaruh 

terhadap meningkatnya harga saham. Sehingga semakin tinggi Net Profit 

Margin (NPM) maka akan mempengaruhi earning per share (EPS).  

Pancawati (2004) meneliti tentang analisis variable yang 

mempengaruhi EPS pada masa sebelum krisis dan masa setelah krisis 

ekonomi di Indonesia pada perusahaan manufaktur. Hasil yang diperoleh 

bahwa Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh terhadap earning per 

share (EPS) baik pada masa sebelum krisis ekonomi dan masa sesudah 
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krisis ekonomi. Selain itu, Sutejo dan Bambang (2010) juga melakukan 

penelitian yang serupa namun pada jenis perusahaan yang berbeda yaitu 

kelompok food and beverages. Hasil yang diperoleh pun tidak jauh beda 

dengan penelitian sebelumnya yaitu Net Profit Margin (NPM) berpengaruh 

signifikan terhadap earning per share (EPS). Pouraghajan (2013) 

melakukan penelitian tentang pengaruh financial ratio, cash flow 

operation, dan ukuran perusahaan terhadap earning per share (EPS), 

penelitian tersebut diperoleh hasil Net Profit Margin (NPM) berpengaruh 

signifikan terhadap earning per share (EPS). Begitu juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Vedd (2014) yang meneliti tentang 

Multivariabel yang mempengaruhi variable  Earning Per Share pada 

Medical Laboratories and Research Industry di United States of America 

diperoleh hasil Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap 

earning per share (EPS). 

Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Taani (2011) yang meneliti 

tentang pengaruh rasio keuangan, arus kas aktivitas operasi dan ukuran 

perusahaan terhadap earning per share (EPS) pada industri di Negara 

Yordania, dimana hasil dari penelitian tersebut diperoleh Net Profit 

Margin (NPM) tidak berpengaruh terhadap earning per share (EPS). 

Berdasarkan penjelasan teoritis diatas dan hasil dari penelitian terdahulu 

maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

H1   :  Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap Earning per 

share (EPS) 
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b. Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap Earning per 

share (EPS) 

Return On Equity (ROE) merupakan perbandingan antara laba 

setelah pajak (laba bersih) terhadap modal sendiri (Brigham, 2001). 

Semakin tinggi nilai rasio Return On Equity (ROE) menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dipengaruhi oleh 

modal sendiri juga semakin tinggi. Rasio Return On Equity (ROE) sangat 

penting dalam menganalisis dan banyak digunakan oleh pihak 

manajemen perusahaan dan pihak eksternal dalam memprediksi laba 

perusahaan. Signal berupa tingginya laba perusahaan akan berpengaruh 

terhadap earning per share (EPS) yang tinggi, dan akan menarik minat 

investor dalam berinvestasi melalui pasar efisien, dimana earning per 

share (EPS) atau laba per lembar saham ini merupakan dasar sebagai 

perhitungan besarnya deviden yang akan dibagikan oleh perusahaan  

kepada para pemegang saham. Dengan adanya pengumuman deviden 

maka pemegang saham akan tertarik untuk membeli saham perusahaan 

tersebut dan akan memicu aktivitas volume perdagangan saham yang 

dapat meningkatnya harga saham.  

Bambang (2010) melakukan penelitian tentang analisis variable 

yang mempengaruhi earning per share (EPS) pada perusahaan food and 

beverages, dan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Return On 

Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap earning per share (EPS). 

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Taani (2011) yang melakukan 

penelitian terhadap pengaruh rasio keuangan, arus kas aktivitas operasi, 

ukuran perusahaan terhadap earning per share (EPS) pada industri di 

Yordania. Penelitian Pouraghajan (2013) pada Tehran Stock Exchange di 

negara Iran dan Vedd (2014) pada Medical Laboratories and Research 
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Industry di United States of America diperoleh hasil dimana hasil 

peneletian yang diperoleh yaitu Return On Equity (ROE) berpengaruh 

positif terhadap earning per share (EPS).  

Sedangkan hasil penelitian berbeda dilakukan Nuryana (2013) 

yang meneliti pengaruh return on assets, return on equity dan net profit 

margin terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di 

indonesia, dan hasil yang diperoleh yaitu Return On Equity (ROE) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan tersebut, 

dimana besar kecilnya perolehan laba akan berpengaruh terhadap besar 

kecilnya earning per share (EPS) yang dibagikan oleh perusahaan. 

Sehingga berdasarkan penjelasan teoritis diatas dan hasil penelitian 

terdahulu maka hipotesis yang dapat diambil yaitu : 

H2    : Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap Earning per 

share (EPS) 

 

c. Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap Earning per share 

(EPS) 

Current Ratio (CR) merupakan perbandingan antara aktiva lancar 

dengan hutang lancar, dimana menurut Sawir (2001) Current Ratio (CR) 

yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadi masalah likuiditas 

dalam kegiatan usahanya. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan 

perusahaan membayar kewajiban pada saat perusahaan mengalami 

suatu kebangkrutan. Oleh karena itu semakin tinggi Current Ratio (CR) 

maka kekhawatiran para investor terhadap risiko berinvestasi dalam 

perusahaan tersebut akan berkurang, karena perusahaan dengan Current 

Ratio (CR) yang tinggi dianggap lebih going concern. Selain itu Current 

Ratio (CR) yang tinggi juga menggambarkan bahwa perusahaan 
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mempunyai aktiva yang cukup dalam melakukan kegiatan produksi tanpa 

mengandalkan hutang dari luar yang berdampak laba perusahaan yang 

dihasilkan akan maksimal, sehingga akan menarik minat investor dalam 

berinvestasi. Jika kondisi perusahaan dalam kondisi baik maka kondisi 

tersebut akan mempengaruhi laba perusahaan yang tinggi baik dimasa 

sekarang dan dimasa depan yang akan mempengaruhi earning per share 

(EPS).  

Pancawati (2004) meneliti tentang analisis variable yang 

mempengaruhi earning per share (EPS) pada masa sebelum krisis dan 

masa setelah krisis ekonomi di Indonesia pada perusahaan manufaktur, 

dan hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak ada pengaruh antara 

Current Ratio (CR) terhadap earning per share (EPS). Hasil penelitian 

tersebut juga di dukung oleh Stephanus (2008) yang meneliti tentang 

pengaruh rasio aktivitas, likuiditas dan leverage keuangan terhadap 

earning per share pada perusahaan food and beverages dibandingkan 

dengan perusahaan real estate. Serta penelitian Taani (2011) menguji 

pengaruh financial ratio, cash flow operation, dan ukuran perusahaan 

terhadap earning per share pada perusahaan manufaktur di Yordania, 

menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara current ratio (CR) 

terhadap earning per share (EPS).  

Namun hasil penelitian Bambang (2010) tentang analisis variable 

yang mempengaruhi earning per share (EPS) pada perusahaan food and 

beverages di BEJ, dan diperoleh hasil bahwa Current Ratio (CR) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap earning per share (EPS). Hasil 

penelitian Pouraghajan (2013) yang meneliti pengaruh financial ratio, 

ukuran perusahaan, dan cash flow operation terhadap earning per share 

(EPS), dan hasil penelitian tersebut diperoleh current ratio (CR) 
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berpengaruh positif signifikan terhadap earning per share (EPS). Hasil 

penelitian Vedd (2014) dengan variable yang sama dengan seperti yang 

dilakukan oleh Pouraghajan (2013) di Negara Amerika Seikat 

menunjukkan bahwa current ratio (CR) berpengaruh positif signifikan 

terhadap earning per share (EPS). Sehingga berdasarkan penjelasan 

teoritis dan hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas maka 

hipotesis yang dapat diambil yaitu: 

H3  : Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap Earning per share 

(EPS) 

 

d. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap earning per 

share (EPS) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat leverage terhadap total modal yang dimiliki 

perusahaan, semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan 

komposisi total hutang baik jangka pendek dan jangka  panjang semakin 

besar jika dibanding dengan total modal sendiri. Darsono (2005:4) “Debt 

to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang  menunjukan persentase 

penyedia dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. 

Semakin tinggi rasio maka semakin rendah pendanaan perusahaan yang 

disediakan oleh pemegang saham”. Hal ini akan menjadi perhatian bagi 

investor karena perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi akan 

memiliki risiko yang sangat tinggi jika perusahaan dilikuidasi. Namun hal 

ini juga bisa dijadikan signal positif bagi investor, karena semakin 

tingginya hutang perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan 

produksi yang lebih besar akan berpengaruh terhadap keuntungan yang 

akan diperoleh di masa mendatang, sehingga semakin tinggi rasio Debt 
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To Equity Ratio (DER) akan mempengaruhi laba perusahaan tinggi dan 

juga akan berpengaruh terhadap semakin tingginya earning per share 

(EPS).  

Penelitian serupa telah banyak dilakukan sebelumnya yang salah 

satunya dilakukan oleh Taani (2011) meneliti tentang pengaruh financial 

ratio, ukuran perusahaan dan cash flow operation terhadap earning per 

share (EPS) di Yordania, dan hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa 

Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap earning per 

share (EPS). Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Vedd 

(2014), Pouraghajan (2013), Bambang (2010), Stephanus (2008), dan 

Pancawati (2004) dimana Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 

signifikan terhadap earning per share (EPS). Sedangkan hasil penelitian 

Ndaru (2011) dan Yohanas (2014) yang meneliti tentang pengaruh rasio 

keuangan terhadap tingkat laba yang diperoleh perusahaan, dimana 

semakin tinggi laba perusahaan akan mempengaruhi tingkat earning per 

share (EPS). Hasil penelitian Ndaru (2011) dan Yohanas (2014) tersebut 

diperoleh bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak bepengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan laba perusahaan, dimana pertumbuhan laba 

perusahaan juga akan mempengaruhi tingkat earning per share (EPS) 

yang juga berbanding lurus dengan laba dengan asumsi total saham 

beredar tetap. Sehingga berdasarkan penjelasan teoritis diatas dan hasil 

dari penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat diambil dalam 

penelitian ini adalah :  

H4  : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap earning per 

share (EPS) 
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e. Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh terhadap earning per 

share (EPS) 

Total Asset Turnover (TATO) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur seberapa efisien seluruh aktiva perusahaan yang 

digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan (Ang, 1997). Rasio Total 

Asset Turnover (TATO) ini juga menunjukkan bagaimana efektifitas 

perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk 

menciptakan penjualan dalam kaitannya untuk  mendapatkan laba yang 

tinggi, karena dengan tingkat penjualan yang tinggi diharapkan akan 

mendapatkan laba yang tinggi, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai 

Total Asset Turnover (TATO) menunjukkan penjualannya semakin tinggi 

dan harapan memperoleh laba perusahaan juga semakin tinggi. Sehingga 

rasio Total Asset Turnover (TATO) akan memberikan peringatan awal 

atau signal kepada investor perusahaan tersebut sedang melakukan 

peningkatan jumlah produksi yang akan berpengaruh terhadap laba 

perusahaan yang tinggi, sehingga akan mempengaruhi volatilitas harga 

saham dipasar efisien dan menarik perhatian bagi investor dalam 

berinvestasi dalam meningkatnya return saham.  

Penelitian Vedd (2014) diperoleh hasil bahwa Total Asset 

Turnover (TATO) berpengaruh signifikan terhadap earning per share 

(EPS) pada perusahaan di Amerika Serikat dan Pouraghajan (2013) di 

Negara Iran. Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Bambang 

(2010), Stephanus (2008) pada perusahaan Real Estate dan Pancawati 

(2004) dimana Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh signifikan 

sebelum masa krisis ekonomi terhadap earning per share (EPS). 

Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Taani (2011) yang 

meneliti tentang pengaruh rasio keuangan, arus kas aktivitas operasi dan 



 

52 

 

 

 

ukuran perusahaan terhadap earning per share (EPS) pada perusahaan 

Industry di Negara Yordania. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variable Total Asset 

Turnover (TATO) terhadap earning per share (EPS). Berdasarkan 

penjelasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang 

dapat diambil dalam penjelasan diatas yaitu: 

H5  : Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh terhadap earning per 

share (EPS) 

 

f. Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap earning per 

share (EPS) 

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio pasar yang digunakan 

untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya (Ang, 

1997). Semakin tinggi nilai Price to Book Value (PBV) menunjukkan harga 

pasar terhadap nilai buku saham tersebut semakin tinggi. Jika harga 

pasar dari suatu saham tinggi maka jumlah capital gain (actual return) 

yang akan diperoleh investor juga akan semakin tinggi. Perusahaan 

dengan kinerja yang baik biasanya ditunjukkan dengan nilai rasio Price to 

Book Value (PBV) diatas angka satu, dimana hal ini menunjukkan bahwa 

nilai pasar saham lebih tinggi dari nilai bukunya. Dengan melihat indikator 

tersebut investor akan berasumsi bahwa kinerja perusahaan selalu 

mengalami peningkatan  yang ditunjukkan dengan laba perusahaan yang 

selalu konsisten mengalami peningkatan dan selalu diatas nilai bukunya. 

Semakin tinggi nilai Price to Book Value (PBV) akan berpengaruh 

terhadap actual return yang tinggi dimana rasio Price to Book Value 

(PBV) dipengaruhi oleh laba perusahaan yang tinggi akan memberikan 

signal bagi investor di pasar untuk memacu perdagangan dan 
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meningkatkan harga saham yang semakin tinggi. Sehingga semakin 

tinggi rasio earning per share (EPS) akan memberikan signal positif bagi 

investor untuk melakukan investasi dan memperoleh keuntungan dalam 

kegiatan perdagangan saham berupa actual return yang akan diperoleh.  

Taani (2011) melakukan penelitian pengaruh rasio keuangan, 

ukuran perusahaan dan arus kas operasi terhadap earning per share 

(EPS) pada perusahaan manufaktur di Yordania, dan hasil yang diperoleh 

dari penelitian tersebut adalah Price to Book Value (PBV) berpengaruh 

signifikan terhadap earning per share (EPS). Hasil penelitian serupa juga 

telah dilakukan oleh Pouraghajan (2013) dalam Tehran Stock Exchange 

di negara Iran dimana hasil penelitian yang diperoleh yaitu Price to Book 

Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap earning per share (EPS). 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Vedd (2014) yang berjudul 

Multivariabel yang mempengaruhi earning Per Share pada Medical 

Laboratories and Research Industry in United States of America diperoleh 

hasil Price to Book Value (PBV) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Earning per share (EPS). Hasil penelitian Setiawati (2014) yang meneliti 

tentang pertumbuhan perusahaan yang dihitung melalui Price to Book 

Value (PBV) juga menunjukkan tidak berpengaruh terhadap Koefisien 

Respon Laba (ERC) dimasa mendatang dan berhubungan negatif 

terhadap laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Sehingga 

berdasarkan penjelasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu yang telah 

dijelaskan diatas maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini 

yaitu : 

H6  : Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap earning per 

share (EPS) 
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g. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap earning per share 

(EPS) 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang menjadi 

pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi 

yang berhubungan dengan keuntungan yang akan diterima (return). 

Menurut Homaifar (1994) ukuran perusahaan adalah jumlah total aktiva 

perusahaan pada suatu periode tahun tertentu, sehingga dalam penelitian 

ini ukuran perusahaan dihitung menggunakan jumlah total aktiva yang 

dimiliki perusahaan dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi asset 

yang dimiliki oleh perusahaan maka menunjukkan semakin besar ukuran 

perusahaan tersebut, karena semakin besar ukuran perusahaan 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengolah aktiva yang 

dimiliki dalam menunjang proses produksi dan penjualannya akan 

semakin tinggi. Dengan tingkat penjualan yang tinggi diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang besar terhadap laba perusahaan sehingga 

dengan meningkatnya laba perusahaan akan berpengaruh terhadap 

earning per share (EPS) yang tinggi.  

Selain itu perusahaan besar cenderung merupakan perusahaan 

yang terkenal sehingga perusahaan besar dianggap mempunyai risiko 

yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, 

alasannya karena perusahaan yang lebih besar dianggap mempunyai 

akses mudah ke pasar modal sehingga mempunyai beta yang lebih kecil 

(Jogiyanto, 2003:282). Selain itu pada perusahaan besar tersedia banyak 

informasi akuntansi sepanjang tahunnya dimana informasi tersebut 

banyak digunakan para investor untuk menginterpretasikan laporan 

keuangan dengan lebih baik, sehingga informasi tersebut dapat 
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digunakan untuk memprediksi dan mengurangi ketidakpastian dalam 

berinvestasi. 

Taani (2011) meneliti tentang pengaruh financial ratio, cash flow 

operation, dan ukuran perusahaan terhadap earning per share (EPS) di 

Yordania. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taani (2011) tersebut 

diperoleh hasil ukuran perusahaan yang diukur melalui total aktiva (total 

assets) perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per 

share (EPS). Sedangkan hasil penelitian yang berbdeda dilakukan 

Pouraghajan (2013) yang meneliti pengaruh financial ratio, cash flow 

operation, dan ukuran perusahaan terhadap earning per share (EPS) 

pada Tehran Stock Exchange di Iran terhadap 140 perusahaan. Vedd 

(2014) juga meneliti pengaruh financial ratio, cash flow operation, dan 

ukuran perusahaan terhadap earning per share (EPS) pada perusahaan 

Medical Laboratories dan Research Industry di United States of America, 

Negara bagian California. Hasil penelitian Vedd (2014) tersebut diperoleh 

hasil dimana ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap earning 

per share (EPS). Sehingga berdasarkan penjelasan teoritis dan hasil 

penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat diambil yaitu: 

H7  : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap earning per share 

(EPS) 

 

h. Arus kas dari aktivitas operasi (CFO) berpengaruh terhadap 

earning per share (EPS) 

Penyataan Standar Akuntansi Keuangan menjelaskan tentang 

arus kas dari aktivitas operasi perusahaan dimana jumlah arus kas yang 

berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan 

apakah dari kegiatan operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas 
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yang cukup untuk dapat melunasi pinjaman, memelihara kemampuan 

operasi perusahaan, membayar deviden kepada investor dan melakukan 

investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan yang berasal dari 

luar (PSAK 2012 No.2:12). Semakin tinggi perputaran arus kas dari 

kegiatan operasional perusahaan menunjukkan aktivitas perusahaan 

dalam kegiatan operasional tanpa mengandalkan bantuan pendanaan 

dari pihak luar menunjukkan kinerja yang bagus, dan dengan kinerja 

operasional yang baik tersebut diharapkan dapat meningkatkan laba 

perusahaan yang tinggi. Semakin tinggi laba yang diperoleh akan 

berpengaruh terhadap semakin tingginya rasio earning per share (EPS), 

sehingga peneliti berasumsi bahwa semakin tingginya nilai arus kas dari 

aktivitas operasi maka akan berpengaruh pula terhadap tingkat earning 

per share (EPS) yang tinggi. 

Penelitian serupa telah banyak dilakukan sebelumnya, dan salah 

satunya dilakukan oleh Taani (2011) yang meneliti tentang pengaruh 

financial ratio, cash flow operation, dan ukuran perusahaan terhadap 

earning per share (EPS) pada perusahaan manufaktur di Yordania. Hasil 

penelitian Taani (2011) tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara cash flow operation (CFO) terhadap earning per 

share (EPS). Sedangkan hasil penelitian berbeda dilakukan oleh 

Pouraghajan (2013) yang meneliti tentang pengaruh financial ratio, cash 

flow operation, dan ukuran perusahaan terhadap earning per share (EPS) 

pada Tehran Stock Exchange di Iran terhadap 140 perusahaan. Begitu 

juga dengan penelitianyang dilakukan oleh Vedd (2014) yang meneliti 

pengaruh financial ratio, cash flow operation, dan ukuran perusahaan 

terhadap earning per share (EPS) pada perusahaan Medical Laboratories 

dan Research Industry di United States of America pada Negara bagian 
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California, dimana hasil yang diperoleh bahwa cash flow operation (CFO) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per share (EPS). Sehingga 

berdasarkan penjelasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu diatas maka 

hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

H8 : Cash Flow Operation (CFO) berpengaruh terhadap earning per 

share (EPS) 

 

i. Earning per share (EPS) berpengaruh terhadap Return Saham 

Earning per share merupakan perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak pada satu tahun buku terhadap jumlah saham beredar yang 

telah diterbitkan perusahaan (Ang, 1997). Sedangkan menurut pendapat 

dari Darmadji dan Fakhruddin (2001) earning per share (EPS) merupakan 

rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan perusahaan yang 

didistribusikan untuk setiap lembar saham yang diterbitkan. Semakin 

tinggi nilai earning per share (EPS) menunjukkan semakin besar laba 

perusahaan yang disediakan untuk para pemegang saham, dan laba 

perusahaan yang tinggi akan menarik minat investor dan akan menjadi 

signal untuk melakukan investasi dalam perusahaan tersebut dengan 

harapan memperoleh keuntungan (return). Selain itu pengumuman 

informasi laba yang tinggi akan membuat harga saham menjadi bergerak 

fluktuatif, sehingga aktivitas perubahan harga saham inilah yang 

dimanfaatkan oleh investor untuk memperoleh keuntungan melalui return 

saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Retno (2003) tentang analisis 

pengaruh kinerja keuangan perusahaan dan factor ekonomi makro 

terhadap return saham  menunjukkan bahwa earning per share (EPS) 

memiliki pengaruh paling kuat terhadap return saham. Begitu juga dengan 
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penelitian Widodo (2007) ikut menguatkan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Retno (2003) dimana earning per share (EPS) 

berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Nuryana (2013) 

yang meneliti tentang pengaruh rasio keuangan terhadap return saham 

perusahaan yang dikategorikan ke dalam saham LQ-45 di BEJ. Hasil 

penelitian Nuryana (2013) tersebut diperoleh hasil bahwa earning per 

share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap return saham. Penelitian di 

luar negeri juga dilakukan oleh Imran (2014) yang melakukan penelitian 

terhadap dampak kebijakan deviden, earning per share, return on equity, 

dan laba bersih setelah pajak terhadap return saham pada Karachi Stock 

Exchange di Pakistan diperoleh hasil earning per share (EPS) 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, dimana harga 

saham akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh investor 

berupa return saham. 

Hasil penelitian berbeda dilakukan Anisa (2011) yang menguji 

pengaruh earning per share, return on assets dan debt to equity ratio 

terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta 

Islamic Index, dimana hasil tersebut diperoleh hasil earning per share 

(EPS) tidak berpengaruh sinifikan terhadap return saham. Hasil penelitian 

serupa juga dilakukan oleh Susilowati (2011) yang meneliti reaksi signal 

rasio profitabilitas dan solvabilitas terhadap return saham, dimana earning 

per share (EPS) tidak berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan 

penjelasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu diatas maka hubungan 

earning per share (EPS) dengan return saham  dapat dihipotesiskan 

sebagai berikut : 

H9    :  Earning per share (EPS) berpengaruh terhadap Return Saham. 
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3.2.2 Pengaruh Tidak Langsung Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, 

Arus Kas Operasi terhadap Return Saham melalui earning per share 

(EPS) sebagai variable Mediasi 

Pengujian ini juga menguji ada tidaknya pengaruh tidak langsung dari 

variabel rasio keuangan, ukuran perusahaan dan arus kas operasi perusahaan 

terhadap return saham melalui earning per share (EPS) sebagai variabel 

mediasi. Dengan melakukan pengujian melalui analisis jalur (path analysis) akan 

terlihat variabel mana saja yang signifikan dan tidak signifikan terhadap return 

saham. Sehingga akan didapatkan persamaan yang memberikan pengaruh tidak 

langsung dari variabel rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan arus kas operasi 

terhadap return saham melalui earning per share (EPS). 

 Berdasarkan signaling theory, informasi-informasi yang dipublikasikan 

oleh perusahaan berupa laporan keuangan tahunan yang dihitung menggunakan 

rasio-rasio keuangan dan karakteristik perusahaan yang diukur melalui ukuran 

perusahaan dan arus kas kegiatan operasi hendaknya dapat menjadi signal bagi 

pengguna informasi atau investor untuk mengukur return saham yang akan 

diterima dalam kegiatan investasi di pasar efisien. Informasi laporan keuangan 

yang dihitung menggunakan rasio-rasio keuangan merupakan item informasi 

yang dianggap penting dalam menggambarkan kinerja perusahaan. Perusahaan 

yang berkinerja baik adalah perusahaan yang mampu menghasilkan laba 

perusahaan yang secara konsisten mengalami peningkatan seiring dengan 

peningkatan assets yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi laba 

perusahaan maka earning per share (EPS) akan semakin tinggi, sehingga 

perusahaan akan membagikan deviden kepada pemegang saham tinggi pula.  

Signal tersebut akan membuat saham suatu perusahaan tersebut 

meningkat volatilitasnya dan moment inilah yang dimanfaatkan oleh investor 

untuk memperoleh return saham yang tinggi. Oleh sebab itu investor akan lebih 
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banyak menggunakan dan mempertimbangkan informasi keuangan dalam 

menilai kinerja perusahaan, sementara perusahaan akan terus berupaya 

memberikan signal yang baik dan akurat kepada investor mengenai kondisi 

perusahaan dengan adanya informasi keuangan tersebut. Sehingga berdasarkan 

uraian dan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H10:   Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Net Profit 

Margin (NPM) terhadap Return Saham. 

H11:  Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Return on Equity 

(ROE) terhadap  Return Saham. 

H12:    Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Current Ratio 

(CR) terhadap Return Saham. 

H13:     Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap Return Saham. 

H14:   Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Total Assets 

Turnover (TATO) terhadap Return Saham. 

H15:    Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Price to Book 

Value (PBV) terhadap Return Saham. 

H16:  Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Ukuran 

Perusahaan terhadap Return Saham. 

H17:   Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Cash Flow 

Operation (CFO) terhadap Return Saham. 
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3.3 Model Penelitian 

Berdasarkan hipotesis yang telah dikemukakan di atas maka model 

kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.3 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka penelitian diatas dapat dilihat penelitian ini 

menguji pengaruh antara rasio keuangan, ukuran perusahaan dan arus kas 

operasi terhadap return saham melalui earning per share. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan kerangka berpikir 

yang menguji teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka 

dan metode statistik dalam melakukan analisis data (Indriantoro dan Supomo, 

2002:12). Penelitian ini menggunakan metode hypothesis testing empirical study, 

yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui konsistensi hasil temuan empiris 

terutama yang berkaitan dengan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependennya (Sekaran, 2009:108). 

 

4.2  Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia) untuk tahun 2008 - 2014. Alasan dipilihnya 

periode waktu tersebut adalah karena semakin panjang masa penelitian dapat 

memberikan gambaran secara riil tentang kondisi penelitian. Penelitian 

diperpanjang sampai tahun 2014 karena data tersebut relative baru yang didapat 

peneliti dalam website BEI dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

4.2.2 Sampel 

Penentuan sample disesuaikan dengan tema penelitian sehingga 

perusahaan  yang menjadi sample dalam penelitian ini telah diseleksi sedemikian 

rupa agar sample yang digunakan tidak bias dan mampu mencerminkan kondisi 

yang sebenarnya sehingga layak untuk dijadikan obyek penelitian. Berdasarkan 

hal tersebut, prosedur penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
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metode purposive sampling, yaitu memilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria tersebut antara lain : 

1. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok manufaktur dan terus 

terdaftar di BEI selama periode 2008 - 2014 sebagai tahun pengamatan. 

2. Perusahaan menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan 

auditan perusahaan untuk tahun buku 2008 – 2014. 

3. Perusahaan tidak pernah delisting. 

4. Saham perusahaan aktif diperdagangkan selama tahun 2008 - 2014. 

 

4.3 Metode Pengumpulan Data 

4.3.1 Strategi Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui strategi arsip (archival), yaitu 

data yang dikumpulkan dari catatan atau basis data yang sudah ada (Hartono, 

2007:81). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan 

(annual report) perusahaan yang terdaftar dan termuat dalam daftar direktori di 

website BEI serta data yang terkait dengan variabel penelitian dari ICMD. 

Berdasarkan dimensi waktu, data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data antar ruang (cross sectional data), yaitu data dari serangkaian 

observasi terhadap suatu variabel yang diambil pada satu titik waktu. 

 

4.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder. Data sekunder umumnya merupakan sumber data penelitian yang 

dapat diperoleh secara tidak langsung dan tanpa melakukan observasi langsung 

di lapangan. Bentuk data sekunder dapat berupa bukti, catatan atau laporan 

historis suatu objek penelitian yang telah disusun di dalam arsip (data 

documenter) baik data yang dipublikasikan maupun data yang tidak 
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dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui website BEI 

dan ICMD. 

 

4.4 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

4.4.1 Identifikasi Variabel  

  Penelitian ini menggunakan sepuluh variabel dan tiap-tiap variabel 

menggunakan pengukuran seperti yang disajikan dalam table berikut ini : 

Tabel 4.4 Daftar Variabel Penelitian 

No. Variabel Penelitian Pengukuran 

1. Return on Equity (ROE) Laba Bersih / Total Modal 

2. Debt to Equity Ratio (DER) Total Kewajiban (Liability) / Total Modal 

3. Net Profit Margin (NPM) Laba Setelah Pajak / Penjualan Bersih 

4. Current Ratio (CR) Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar 

5. Total Asset Turnover (TATO)  Penjualan Bersih (Net Sales) / Total 

Aktiva 

6. Price to Book Value (PBV) Nilai Pasar / Nilai Buku (Saham) 

7. Ukuran Perusahaan (SIZE) Logaritma dari Total Asset 

8. Cash Flow Operation (CFO) Logaritma dari Nilai Arus Kas Operasi 

9. Earning per share (EPS) Laba Bersih / Total Saham Beredar 

10. Return Saham Selisih Harga Saham antar Tahun 

 

4.4.2  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional yaitu definisi cara mengukur variabel tersebut supaya 

dapat dioperasikan (Hartono, 2007:159). Pada dasarnya data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga variabel, yaitu : 

Variabel independen yang terdiri dari variable Net Profit Margin (NPM), Return on 

Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Assets 

Turnover (TATO), Price to Book Value (PBV), ukuran perusahaan (SIZE), Cash 
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Flow Operation (CFO). Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah earning per 

share (EPS) dan return saham sebagai variable dependen. 

 

4.5 Variabel Penelitian 

4.5.1 Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) adalah perbandingan antara laba bersih dengan 

penjualan. Semakin besar Net Profit Margin (NPM) menunjukkan kinerja 

perusahaan yang produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para 

investor untuk tertarik menanamkan kelebihan dananya pada perusahaan 

tersebut melalui perdagangan saham. Net Profit Margin (NPM) termasuk ke 

dalam rasio profitabilitas, dan penggunaan Net Profit Margin (NPM) dalam 

penelitian ini mengacu pada penelitian Vedd (2014), Pouraghajan (2013), Taani 

(2011) dan Martani (2009). Tipe skala dalam variable Net Profit Margin (NPM) 

adalah rasio yang nilai datanya metrik. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

Net Profit Margin (NPM) adalah sebagai berikut : 

 

 

 

4.5.2 Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) digunakan untuk mengukur tingkat kembalian 

perusahaan atau efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan modal yang dimiliki oleh perusahaan (Brigham, 2001). 

Menurut Herlambang (2003) semakin tinggi nilai Return on Equity (ROE) 

menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam menggunakan modal sendiri 

untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya. Return on Equity (ROE) termasuk 

dalam rasio profitabilitas, dan penggunaan Return on Equity (ROE) dalam 

penelitian ini mengacu pada penelitian Vedd (2014), Pouraghajan (2013), Taani 
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(2011), dan Martani (2009). Rumus yang digunakan untuk menghitung Return on 

Equity (ROE) sebagai berikut :  

 

 

 

4.5.3 Current Ratio (CR) 

Current Ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadi 

masalah dalam likuiditas (Sawir, 2001). Current Ratio (CR) termasuk dalam rasio 

likuiditas yang digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan jika 

seandainya perusahaan tersebut akan dilikuidasi atau mengalami suatu 

kebangkrutan, dimana semakin tinggi Current Ratio (CR) maka kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajibannya semakin baik atau perusahaan 

termasuk ke dalam perusahaan yang memiliki risiko yang kecil. Penggunaan 

Current Ratio (CR) dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Vedd (2014), 

Pouraghajan (2013), Taani (2011), dan Martani (2009). Rumus yang digunakan 

untuk menghitung Current Ratio (CR) sebagai berikut: 

 

 

 

4.5.4 Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) termasuk  dalam rasio leverage yang 

digunakan untuk melihat berapa tinggi hutang yang dimiliki perusahaan 

dibandingkan dengan total modalnya. Darsono (2005: 4) menjelaskan “Debt to 

Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menunjukan persentase penyedian modal 

yang dimiliki para pemegang saham terhadap pinjaman yang dimiliki 
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perusahaan. Semakin tinggi rasio Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan 

semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh para pemegang 

saham (pemodal)”. Penggunaan Debt to Equity Ratio (DER) dalam penelitian ini 

mengacu pada penelitian Vedd (2014), Pouraghajan (2013), Taani (2011), dan 

Martani (2009). Rumus yang digunakan untuk menghitung Debt to Equity Ratio 

(DER) sebagai berikut : 

 

 

 

4.5.5 Total Assets Turnover (TATO) 

Total Assets Turnover (TATO) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa efisiennya seluruh aktiva perusahaan digunakan untuk 

menunjang kegiatan penjualan (Ang, 1997). Perputaran total aktiva menunjukkan 

bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva yang dimiliki 

untuk menciptakan penjualan dalam kaitannya untuk  mendapatkan laba (profit). 

Total Assets Turnover (TATO) termasuk dalam rasio aktivitas, dan penggunaan 

Total Assets Turnover (TATO) dalam penelitian ini mengacu pada penelitian 

Vedd (2014), Pouraghajan (2013), Taani (2011), dan Martani (2009). Rumus 

yang digunakan untuk menghitung Total Assets Turnover  (TATO) adalah 

sebagai berikut : 
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4.5.6 Price to Book Value (PBV) 

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio pasar yang digunakan untuk 

mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya (Ang, 1997), 

dimana semakin tinggi nilai Price to Book Value (PBV) menunjukkan harga 

saham yang tinggi dan berpengaruh terhadap return saham (actual return) juga 

tinggi. Penggunaan Price to Book Value (PBV) dalam penelitian ini mengacu 

pada penelitian Vedd (2014), Pouraghajan (2013), Taani (2011), dan Martani 

(2009).  Rumus yang digunakan untuk menghitung Price to Book Value (PBV) 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

4.5.7 Ukuran perusahaan (SIZE) 

Ukuran perusahaan (SIZE) adalah jumlah aktiva (aktiva tetap, aktiva tak 

berwujud, dan aktiva lain-lain), jumlah penjualan, atau jumlah tenaga kerja yang 

dimiliki perusahaan sampai akhir periode keuangan (Sembiring, 2003). Sebagai 

indicator untuk menilai ukuran perusahaan, penelitian ini mengacu pada 

penelitian Vedd (2014), Pouraghajan (2013), Taani (2011), Martani (2009), dan 

Daniati (2006) yang menggunakan LnTotalAsset yang diasumsikan 

memperlihatkan skala ekonomi perusahaan. Nilai total asset digunakan karena 

nilai asset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai penjualan. Total asset 

merupakan segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat 

dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi 

perusahaan di masa yang akan dating. Perhitungan ukuran perusahaan (SIZE) 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 



 

69 

 

 

 

4.5.8 Cash Flow Operation (CFO) 

Cash Flow Operation (CFO) merupakan suatu indikator yang digunakan 

untuk menentukan apakah dari kegiatan operasional perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan operasional 

perusahaan. Penggunaan variable Cash Flow Operation (CFO) dalam penelitian 

ini mengacu pada penelitian Vedd (2014), Pouraghajan (2013), Taani (2011), dan 

Martani (2009). yang menggunakan LnCashFlowOperation. Perhitungan Cash 

Flow Operation (CFO) dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

4.5.9 Earning per share (EPS) 

Earning per share (EPS) merupakan perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak pada satu tahun buku dengan jumlah saham yang diterbitkan 

perusahaan (Ang, 1997). Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001) earning per 

share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan 

perusahaan yang didistribusikan untuk setiap lembar saham yang diterbitkan. 

Semakin tinggi nilai earning per share (EPS) menunjukkan semakin besar laba 

perusahaan yang disediakan untuk para pemegang saham. Perhitungan earning 

per share (EPS) dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

4.5.10 Return Saham  

Return saham merupakan besarnya pengembalian saham yang diterima 

oleh para pemegang saham. Return saham yang digunakan dalam penelitian ini 
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menggunakan return realisasi (realized return) yang dihitung dengan 

menghitung selisih harga awal periode dengan harga akhir periode saham. 

Penggunaan variable return saham dalam penelitian ini mengacu pada penelitian 

Daniati (2006) dan Martani (2009). Perhitungan return saham dalam penelitian 

terdahulu menggunakan formula Jogiyanto (2005) dengan rumus sebagai berikut 

: 

 

  Dimana : 

  Rti  :  Return Saham (i) 

  Pti :  Harga saham (i) pada akhir periode (t) 

  P(ti-1) :  Harga saham (i) pada awal periode (t-1) 

  D  :  Deviden per lembar saham 

 

4.6  Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis SEM 

(Structural Equation Models) dengan metode Path Analisys. Path Analysis ini 

bermacam-macam tergantung hubungan antara model variabel-variabel yang 

akan diteliti. Dalam penelitian ini Path Analysis menggunakan model mediasi 

dengan arah hubungan antar variabel diatur searah. Sehingga estimasi 

persamaan regresi yang akan digunakan untuk pengujian hipotesis ini yaitu:  
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Gambar 4.6 Model Analisis dalam Dua Persamaan 

Persamaan 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persamaan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPSit  =  β1 NPM it + β2 ROE it + β3 CR it + β4 DER it+ β5TATO it +β6 PBV 

it+β7 SIZE it +β8 CFO it + e1 . . . [1] 

RETURNit+1  =  β9 EPS it + e2 . . . [2] 
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Keterangan: 

EPS  =  Earning per share  

RETURN   =  Return Realisasi Saham 

NPM  =  Net Profit Margin 

ROE  =  Return on Equity 

CR  =  Current Ratio 

DER  =  Debt to Equity Ratio 

TATO =  Total Assets Turnover 

PBV  =  Price to Book Value 

SIZE  =  Ukuran Perusahaan  

CFO  =  Arus Kas Operasi 

e1 & e2  =  Standart Error 

  

Persamaan ke-1 digunakan untuk menguji hipotesis 1,2,3,4,5,6,7, dan 8, 

yaitu  menguji pengaruh rasio keuangan yang diukur melalui net profit margin, 

return on equity, debt to equity ratio, current ratio, price to book value, total 

assets turnover serta ukuran perusahaan dan arus kas operasi terhadap earning 

per share. Sedangkan persamaan ke-2 digunakan untuk menguji hipotesis 9, 

yaitu pengaruh earning per share terhadap return saham. Sedangkan variable 

yang berpengaruh tidak langsung pada penguujian hipotesis 

10,11,12,13,14,15,16, dan 17 menggunakan nilai koefisien jalur (direct effect) 

dari setiap persamaan yang dihitung menggunakan calculator Sobel Test, 

sehingga bisa ditentukan nilai koefisien jalur (indirect effect). 

 

4.6.1 Analisis Deskriptif 

Data dalam penelitian ini terlebih dahulu dideskripsikan menggunakan 

analisis deskriptif. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran 



 

73 

 

 

 

mengenai distribusi dan perilaku data. Statistik deskriptif terdiri atas 

penghitungan rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari 

data dengan tipe skala rasio. 

 

4.6.2 Path Analysis (Analisis Jalur) 

Metode statistik yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan 

tema penelitian dan model dalam penelitian. Penelitian ini membahas tentang :  

1. pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan dan arus kas operasi 

terhadap earning per share dan,  

2. pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan dan arus kas operasi 

terhadap return saham melalui earning per share. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini bernilai metric dan berskala rasio. 

Berdasarkan tema penelitian yang ada dan model penelitian untuk 

menguji hipotesis yang diajukan digunakan alat uji analisis jalur (path analysis). 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi yang digunakan untuk 

menerangkan dan menguji model hubungan antar variabel. Dalam model 

penelitian, variabel independen disebut sebagai variabel eksogen dan variabel 

dependen yang disebut endogen. Model analisis jalur (path analysis) digunakan 

untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan 

pengaruh total seperangkat variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian path analysis (analisis jalur) dalam penelitian ini menggunakan alat 

statistik SmartPLS. 
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4.7  Pengolahan Data  

4.7.1 PLS (Partial Least Square) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS 

2.0 M3 dengan metode Partial Least Square (PLS). Partial Least Square (PLS) 

merupakan metode alternatif analisis Structural Equation Modelling (SEM) yang 

berbasis variance. Keunggulan metode Partial Least Square (PLS) ini antara lain: 

a. Data tidak harus berdistribusi secara normal multivariate.  

b. Partial Least Square (PLS) dapat digunakan untuk mengkonfirmasikan 

teori, selain itu juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau 

tidaknya hubungan antara variabel laten (variable yang tidak dapat 

diobservasi secara langsung) maupun variabel yang mampu diobservasi 

secara langsung. 

c. Partial Least Square (PLS) dapat menganalisis sekaligus terhadap suatu 

konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif 

d. Partial Least Square (PLS) mampu mengestimasi model penelitian yang 

besar dan kompleks dengan ratusan variabel bahkan ribuan indikator 

(Falk and Miller, 1992) 

Analisis dengan pendekatan ini merupakan analisis yang bersifat 

kuantitatif. Alasan menggunakan analisis Partial Least Square (PLS) pada 

penelitian ini karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi teori-teori 

terdahulu tentang pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan dan arus kas 

aktivitas operasi terhadap earning per share (EPS) dan pengaruh rasio 

keuangan, ukuran perusahaan dan arus kas aktivitas operasi terhadap return 

saham melalui earning per share (EPS).  

Partial Least Square (PLS) selain dapat digunakan untuk mengeksplorasi 

hubungan antar variabel yang landasan teorinya lemah atau belum ada (berupa 

pengujian proposisi), juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori 
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(pengujian hipotesis). Oleh karena itu Partial Least Square (PLS) dapat 

menghasilkan informasi yang baik sehingga dapat digunakan untuk eksplanasi 

(prediksi) maupun konfirmasi (Ghozali, 2011a: 18). 

Langkah-langkah analisis dengan metode Partial Least Square (PLS) 

adalah sebagai berikut (Jaya dan Sumertajaya, 2008) : 

1. Merancang bentuk model persamaan struktural (Inner model) 

Merancangan bentuk model persamaan struktural yang menghubungkan 

antara variabel pada analisis menggunakan Partial Least Square (PLS) 

didasarkan kepada rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Dalam 

tahap ini peneliti melakukan proses menggambar model struktural yang 

disusun sesuai dengan kerangka penelitian. 

2. Mengkonstruksi diagram jalur  

Apabila merancang model structural sudah dilakukan, hasil perancangan 

inner model  tersebut selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur. 

3. Estimasi koefisien jalur, loading, dan weight 

Metode pengukuran parameter atau estimasi di dalam Partial Least 

Square (PLS)  adalah metode kuadrat terkecil. Pendugaan parameter di 

dalam Partial Least Square (PLS)  meliputi 3 hal, yaitu:  

a. Weight estimate : perhitungan ini digunakan untuk menciptakan nilai 

(score) yang mempengaruhi antar variabel yang diteliti. 

b. Path estimate (estimasi jalur) : perhitungan ini menghubungkan antar 

variabel dan melakukan penilaian estimasi loading antara variabel 

yang diteliti terhadap indikator-indikatornya. 

c. Means dan lokasi parameter : digunakan untuk menilai regresi 

indikator. 
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4. Analisis Goodness of Fit   

Goodness of Fit Model diukur berdasarkan perhitungan nilai R-square 

terhadap variabel dependen yang diteliti dengan interpretasi yang sama 

dengan perhitungan regresi linier berganda (Multiple Regression). 

Selanjutnya hasil perhitungan perhitungan R-square digunakan untuk 

menentukan nilai Q-Square dalam model persamaan struktural. 

Perhitungan Q-Square diguakan untuk mengukur seberapa baik 

presentase yang dihasilkan oleh perhitungan Q-Square dalam model 

struktural dan juga estimasi dari setiap parameter yang telah diteliti. 

Perhitungan Q-square > 0 menunjukkan bahwa model penelitian tersebut 

memiliki predictive relevance atau mampu memberikan prediksi pengaruh 

dalam model struktural dengan baik, dan sebaliknya jika perhitungan Q-

Square < 0 menunjukkan model penelitian kurang memiliki predictive 

relevance. Selanjutnya perhitungan Q-Square dirumuskan sebagai 

berikut:  

Q
2 

= 1 – ( 1 – R
1

2

) ( 1 – R
2

2 

) ... ( 1- R
p

2 

)  

Di mana R
1

2 

, R
2

2 

... R
p

2 

adalah R-square variabel dependen didalam 

model persamaan regresi linier berganda. Besaran Q
2 

memiliki nilai 

dengan rentang 0 < Q
2 

< 1, dimana semakin mendekati angka 1 (satu) 

berarti model tersebut semakin baik. Disamping nilai R2 dan Q2, model 

struktural dievaluasi dengan uji-t (t_test) serta signifikansi dari koefisien 

parameter jalur struktural (Ghozali, 2011a:26). 

5. Pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian muncul karena adanya latar 

belakang yang membentuk suatu rancangan penelitian dan tujuan 
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penelitian. Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 95%, sehingga untuk tingkat presisi atau batas 

ketidakakuratan data dapat ditoleransi adalah sebesar ()= 5% = 0,05 

dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1,96. Sehingga: 

• Jika nilai t-statistik > nilai t-tabel 1,960 maka hipotesis 

diterima. 

• Jika nilai t-statistik < nilai t-tabel 1,960 maka hipotesis 

ditolak. 

 

4.7.2 Uji Pengaruh Mediasi 

Suatu variabel dapat disebut sebagai variabel mediasi apabila variabel 

tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen (Ghozali, 2011b:247). Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 

agar tercapainya mediasi. Pertama, variabel independen harus secara signifikan 

mempengaruhi variabel mediasi. Kedua, variabel independen harus secara 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. Ketiga, variabel mediasi harus 

secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Mediasi terjadi jika 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lebih rendah 

dibandingkan pengaruh variabel independen terhadap dependen.  

Pengujian hipotesis terhadap penelitian yang terdapat variabel yang 

memediasi dapat dilakukan melalui pengujian Sobel (Sobel Test). Pengujian 

Sobel Test ini bisa dilakukan secara manual di kertas kerja excel menggunakan 

rumus pengujian Sobel Test. Pengujian Sobel Test dilakukan dengan tujuan 

untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung (indirect effect) antara variabel 

independen (eksogen) terhadap variabel dependen (endogen) melalui variabel 

yang memediasi hubungan antara kedua variabel tersebut. Pengaruh tidak 
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langsung (indirect effect) X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan jalur 

X → M (a) dengan jalur M → Y (b) atau ab. Jadi koefisien ab = (c-c), dimana c 

adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, dan c adalah koefisien 

pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M (Ghozali, 2011b:248). 

Standar error koefisien a dan b ditulis dengan (Sa) dan (Sb), sementara 

(Sab) menggambarkan besarnya standar error tidak langsung (indirect effect). 

(Sab) dan T-hitung di hitung dengan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2011b:249): 

 

Sab =   

 

 

 

Keterangan:  

Sab :  Standar error tidak langsung 

a : Koefisien regresi tidak terstandar yang menggambarkan 

pengaruh X terhadap M 

b : Koefisien regresi tidak terstandar yang menggambarkan 

pengaruh M  terhadap Y 

Sa :  Standar error dari koefisien a 

Sb :  Standar error dari koefisien b 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka nilai T-statistic 

dibandingkan dengan nilai T-tabel. Jika nilai T-statistic lebih besar dari nilai T-

tabel sebesar 1,960 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi. 

 

 

 

 

 



 

79 

 

 

 

BAB V 

HASIL ANALISIS PENELITIAN 

 

5.1 Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini meliputi seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling method. Pada teknik ini sampel yang diambil adalah sampel 

yang memiliki kriteria-kriteria tertentu agar dapat mewakili populasinya. 

Perusahaan yang dijadikan sampel harus memenuhi kriteria-kriteria berikut: 

1. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok manufaktur dan terus 

terdaftar di BEI selama periode 2008 - 2014 sebagai tahun pengamatan. 

2. Perusahaan menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan 

auditan perusahaan untuk tahun buku 2008 – 2014. 

3. Perusahaan tidak pernah delisting. 

4. Saham perusahaan aktif diperdagangkan selama tahun 2008 - 2014. 

Dari kriteria sampel diatas dapat diketahui perusahaan yang bisa 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seperti yang tampak pada tabel 

berikut: 

Tabel 5.1 Prosedur Pemilihan Sampel 

No. Keterangan 
Jumlah 

Perusahaan 

1. Perusahaan Manufaktur yang listed di BEI 

tahun 2008 -2014 
146 

2. Perusahaan yang tidak melaporkan Laporan 

Keuangan Auditan tahun 2008 – 2014 
(19) 

3. Perusahaan pernah Delisting di BEI pada 

tahun 2008 – 2014 
(60) 

4. Saham perusahaan pernah tidak aktif 

diperdagangkan di BEI tahun 2008 – 2014 
(29) 

5. 
Total Sample Perusahaan Manufaktur 

38 

       (Data Terlampir : Proses Penarikan Sample Penelitian) 
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5.2 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk 

mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara 

deskriptif. Secara khusus, statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan 

jumlah data dan menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan 

nilai maksimum dari variabel dalam penelitian. Jumlah sample dalam penelitian 

ini adalah 38 perushaan go public yang terdaftar di BEI dan memenuhi kriteria-

kriteria yang ditetapkan di dalam penelitian. Hasil pengujian analisis deskriptif 

disajikan melalui tabel berikut: 

Tabel 5.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

                                 
Variabel 

N Minimum Maximum 
Mean 

(Rata-Rata) 
Std. 

Deviation 

 NPM  38 -18,617 60,200 7,268 8,060 

ROE 38 -233,706 125,806 16,471 28,364 

CR 38 0,584 11,743 2,299 1,740 

 DER  38 0,010 14,383 1,276 1,546 

TATO 38 0,496 4,183 1,340 0,609 

 PBV  38 0,027 46,626 3,947 7,514 

SIZE 38 11,499 19,181 15,182 1,560 

 CFO  38 -14,552 16,872 9,643 8,511 

 EPS  38 -6,188 9,242 4,352 2,912 

Return 
Saham 

38 
-0,736 3,469 0,254 0,576 

(Data Terlampir : Analisis Deskriptif Excel) 

Hasil analisis deskriptif tersebut menginformasikan bahwa nilai minimum 

Rasio Profitabilitas yang diukur melalui NPM (Net Profit Margin) untuk 

perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 2013 sebesar -

18,617, sedangkan NPM (Net Profit Margin) maksimum semua sektor 

perusahaan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2008 hingga 2013 sebesar 60,200. 

Rata-rata NPM  (Net Profit Margin) semua sektor perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2008 hingga 2013 sebesar 7,268 dengan 

simpangan baku sebesar 8,060. Hal ini berarti NPM (Net Profit Margin) semua 
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sektor perusahaan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2008 hingga 2013 memusat 

diangka 7,268 dengan penyimpangan sebesar 8,060. 

Kemudian nilai minimum Rasio Profitabilitas yang diukur melalui ROE 

(Return on Equity) semua sektor perusahaan yang terdaftar di BEI dari untuk 

tahun 2008 hingga 2013 sebesar -233,706, sedangkan ROE (Return on Equity) 

maksimum semua sektor perusahaan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2008 

hingga 2013 sebesar 125,806. Rata-rata ROE (Return on Equity) semua sektor 

perusahaan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2008 hingga 2013 sebesar 16,471 

dengan simpangan baku sebesar 28,364. Hal ini berarti ROE (Return on Equity) 

semua sektor perusahaan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2008 hingga 2013 

memusat diangka 16,471 dengan penyimpangan sebesar 28,364. 

Selanjutnya nilai minimum dari Rasio likuiditas yang diukur melalui 

Current Ratio (CR) perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 

2008 - 2013  sebesar 0,584, sedangkan nilai maksimum Rasio likuiditas yang 

diukur melalui Current Ratio (CR) perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI 

untuk tahun 2008 - 2013  sebesar 11,743. Rata-rata Rasio likuiditas yang diukur 

melalui Current Ratio (CR) perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk 

tahun 2008 - 2013 sebesar 2,299 dengan simpangan baku sebesar 1,740. Hal ini 

berarti Rasio likuiditas yang diukur melalui Current Ratio (CR) perusahaan 

manufaktur yang tercatat di BEI  untuk tahun 2008 - 2013 memusat diangka 

2,299 dengan penyimpangan sebesar 1,740. 

Kemudian nilai minimum dari solvabilitas yang diukur melalui Debt To 

Equity Ratio (DER) perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 

2008 - 2013 sebesar 0,010, sedangkan nilai maksimum solvabilitas yang diukur 

melalui Debt To Equity Ratio (DER) semua sektor perusahaan yang terdaftar di 

BEI dari tahun 2008 - 2013 sebesar 14,383. Rata-rata rasio Debt To Equity Ratio 

(DER) perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 2013 
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sebesar 1,276 dengan simpangan baku sebesar 1,546. Hal ini berarti solvabilitas 

yang diukur melalui Debt To Equity Ratio (DER) perusahaan manufaktur yang 

tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 2013 memusat diangka 1,276 dengan 

penyimpangan sebesar 1,546. 

Berikutnya nilai minimum dari Rasio Aktivitas yang diukur melalui Total 

Assets Turnover (TATO) perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk 

tahun 2008 - 2013 sebesar 0,496, sedangkan nilai maksimum Rasio Aktivitas 

yang diukur melalui Total Assets Turnover (TATO) perusahaan manufaktur yang 

tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 2013 sebesar 4,183. Rata-rata Rasio Aktivitas 

yang diukur melalui Total Assets Turnover (TATO) perusahaan manufaktur yang 

tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 2013 sebesar 1,340 dengan simpangan baku 

sebesar 0,609. Hal ini berarti Rasio Aktivitas yang diukur melalui Total Assets 

Turnover (TATO) perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 

2013 memusat diangka 1,340 dengan penyimpangan sebesar 0,609. 

Kemudian nilai minimum dari Rasio Pasar (Market Value) yang diukur 

melalui perhitungan (PBV) Price to Book Value perusahaan manufaktur yang 

tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 2013 sebesar 0,027, sedangkan nilai 

maksimum Rasio Pasar (Market Value) yang diukur melalui perhitungan (PBV) 

Price to Book Value perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 

2008 - 2013  sebesar 46,626. Rata-rata Rasio Pasar (Market Value) yang diukur 

melalui perhitungan (PBV) Price to Book Value perusahaan manufaktur yang 

tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 2013  sebesar 3,947 dengan simpangan baku 

sebesar 7,514. Hal ini berarti Rasio Pasar (Market Value) yang diukur melalui 

perhitungan (PBV) Price to Book Value perusahaan manufaktur yang tercatat di 

BEI untuk tahun 2008 - 2013 memusat diangka 3,947 dengan penyimpangan 

sebesar 7,514. 
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Selanjutnya nilai minimum dari Ukuran perusahaan yang diukur melalui 

Total Assets perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 

2013  sebesar 11,499, sedangkan nilai maksimum Ukuran perusahaan yang 

diukur melalui Total Assets perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk 

tahun 2008 - 2013 sebesar 19,181. Rata-rata Ukuran perusahaan yang diukur 

melalui Total Assets perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 

2008 - 2013 sebesar sebesar 15,182 dengan simpangan baku sebesar 1,560. 

Hal ini berarti Ukuran perusahaan yang diukur melalui Total Assets perusahaan 

manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 2013 memusat diangka 

15,182 dengan penyimpangan sebesar 1,560. 

Berikutnya nilai minimum dari Cash Flow Operation (CFO) yang di proxy 

dari laporan arus kas perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 

2008 - 2013 sebesar -14,552, sedangkan nilai maksimum Cash Flow Operation 

(CFO) perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 2013 

sebesar 16,872. Rata-rata Cash Flow Operation (CFO) perusahaan manufaktur 

yang tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 2013 sebesar 9,643 dengan simpangan 

baku sebesar 8,511. Hal ini berarti Cash Flow Operation (CFO) perusahaan 

manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 2013 memusat diangka 9,643 

dengan penyimpangan sebesar 8,511. 

Kemudian nilai minimum Earning per share (EPS) semua sektor 

perusahaan yang terdaftar di BEI dari untuk tahun 2008 hingga 2013 sebesar -

0,736, sedangkan Earning per share (EPS) maksimum semua sektor perusahaan 

yang terdaftar di BEI untuk tahun 2008 hingga 2013 sebesar 9,242. Rata-rata 

Earning per share (EPS)  semua sektor perusahaan yang terdaftar di BEI untuk 

tahun 2008 hingga 2013 sebesar 4,352 dengan simpangan baku sebesar 0,576. 

Hal ini berarti Earning per share (EPS) semua sektor perusahaan yang terdaftar 
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di BEI untuk tahun 2008 hingga 2013 memusat diangka 4,352 dengan 

penyimpangan sebesar 0,576. 

Selanjutnya nilai minimum dari Return Saham yang diukur melalui return 

realisasi perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 2014 

sebesar -0,736, sedangkan nilai maksimum Return Saham yang diukur melalui 

return realisasi perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 

2014  sebesar 3,469. Rata-rata Return Saham yang diukur melalui return 

realisasi perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI untuk tahun 2008 - 2013 

sebesar 0,254 dengan simpangan baku sebesar 0,576. Hal ini berarti Return 

Saham yang diukur melalui return realisasi perusahaan manufaktur yang tercatat 

di BEI untuk tahun 2008 - 2014 memusat diangka 0,254 dengan penyimpangan 

sebesar 0,576. 

 

5.3  Analisis Partial Least Square (PLS) 

5.3.1 Diagram Jalur (Path Analysis) 

 

Gambar 5.3.1 Analisis Diagram Jalur (Path Analysis) 
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5.3.2 Pengujian Linieritas 

Pengujian data pada penelitian ini tidak memerlukan pengujian validitas 

dan reliabilitas karena data dalam penelitian ini tidak menggunakan skala likert, 

sehingga dilakukan uji linieritas. Pengujian linieritas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah antara variabel independen terhadap variable dependen 

terdapat hubungan linier atau tidak. Selanjutnya kriteria pengujian linieritas 

menyebutkan apabila nilai probabilitas (kurang dari) < level of significance (alpha 

(α=5%)), maka dapat dinyatakan terdapat hubungan yang linier antara variabel 

independen terhadap variable dependen. Jika terdapat variable yang tidak linier 

berarti variable tersebut memuat data extreme dan terjadi ketimpangan terhadap 

variable lainnya, sehingga variable tersebut tidak bias untuk diteliti. Pengujian 

linieritas dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya variable yang tidak linier. 

Hasil pengujian linieritas disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 5.3.2  

Hasil Pengujian Linieritas 

Eksogen Endogen F Sig. Keterangan 

NPM EPS 213,351 0,000  Linier 

ROE EPS 149,607 0,000  Linier 

CR EPS 12,871 0,000  Linier 

DER EPS 50,351 0,000  Linier 

TATO EPS 6,122 0,014  Linier 

PBV EPS 31,516 0,000  Linier 

SIZE EPS 27,125 0,000  Linier 

CFO EPS 26,976 0,000  Linier 

EPS Return Saham 10,709 0,001  Linier 

(Data Terlampir : Pengujian Linieritas) 

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua hubungan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen menghasilkan 

probabilitas (kurang dari) < level of significance (alpha (α=5%)). Dengan 
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demikian dapat dinyatakan bahwa semua hubungan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen terdapat hubungan yang linier. 

 

5.3.3 Goodness of Fit Model 

Goodness of fit Model digunakan untuk mengetahui besarnya 

kemampuan variabel endogen untuk menjelaskan keragaman variabel eksogen, 

atau dengan kata lain untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel eksogen 

terhadap variabel endogen. Goodness of fit Model dalam analisis PLS dilakukan 

dengan menggunakan Q-Square predictive relevance (Q2) yang diambil dari nilai 

R-Square (R2) terhadap variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi.  

Adapaun hasil Goodness of Fit Model yang telah diringkas dalam tabel 

berikut: 

Tabel 5.3.3  

Hasil Pengujian Goodness of Fit Model 

Variabel R2 

Earning per share (EPS) 0,589 

Return saham 0,045 

Q2 = 1 – ( 1 – R1
2) x ( 1 – R2

2 )  
Q2 = 1 – ( 1 – EPS) x ( 1 – RETURN)  
Q2 = 1 – ( 1 – 0,589) x ( 1 – 0,045)  
Q2 = 0,607 
(Data Terlampir : Pengujian Goodness of Fit Model) 

R-Square (R2) variabel earning per share (EPS) dalam perhitungan Q-

Square menunjukkan nilai 0,589 atau  58,9%. Hasil presentase Q-Square 

tersebut dapat dijelaskan bahwa keragaman dalam variabel earning per share 

(EPS) mampu dijelaskan oleh variabel Net Profit Margin (NPM), Return on Equity 

(ROE), Debt Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), Total Assets Turnover 

(TATO), Price to Book Value (PBV), ukuran perusahaan, dan Cash Flow 

Operation (CFO) sebesar  58,9%, atau dengan kata lain kontribusi variabel 

Earning per share (EPS) mampu dijelaskan oleh variabel Net Profit Margin 



 

87 

 

 

 

(NPM), Return on Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

Total Assets Turnover (TATO), Price to Book Value (PBV), ukuran perusahaan, 

dan Cash Flow Operation (CFO) sebesar 58,9%, sedangkan sisanya sebesar 

41,1% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Selanjutnya R-Square (R2) variabel return saham bernilai 0,045 atau 

4,5%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keragaman variabel return saham 

mampu dijelaskan oleh variabel earning per share (EPS) sebesar 4,5%, atau 

dengan kata lain kontribusi variabel earning per share (EPS) terhadap return 

saham sebesar 4,5%, sedangkan sisanya sebesar 95.5% merupakan kontribusi 

variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Q-Square predictive relevance (Q2) bernilai 0,607 atau 60,7%. Hal ini 

dapat menunjukkan bahwa keragaman variabel return saham mampu dijelaskan 

oleh model secara keseluruhan sebesar 60,7%, atau dengan kata lain kontribusi 

variabel Net Profit Margin (NPM), Price to Book Value (PBV), Return on Equity 

(ROE), Total Assets Turnover (TATO), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), ukuran perusahaan, Cash Flow Operation (CFO) dan earning per share 

(EPS) terhadap Return Saham secara keseluruhan sebesar 60,7%, sedangkan 

sisanya sebesar 39,3% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

 

5.3.4 Pengujian Signifikansi (Pengujian Hipotesis) 

Pengujian signifikansi digunakan untuk menguji hipotesis yang 

dikembangkan dalam model yaitu pengaruh variabel eksogen terhadap variabel 

endogen. Kriteria pengujian variabel tersebut berpengaruh signifikan apabila nilai 

T-statistics ≥ T-tabel 1,960 maka dapat dinyatakan hubungan antar variabel 

tersebut terdapat pengaruh signifikan. Selanjutnya hasil pengujian signifikansi 

dapat diketahui melalui tabel berikut : 
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Tabel 5.3.4  

Hasil Pengujian Signifikan (Direct Effect)  

Eksogen Endogen 
Original 

Sample (O) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

NPM EPS 0,435 0,121 3,588 

ROE EPS 0,142 0,115 1,232 

CR EPS 0,106 0,063 1,685 

DER EPS -0,155 0,053 2,912 

TATO EPS 0,128 0,050 2,540 

PBV EPS 0,037 0,077 0,477 

SIZE EPS 0,196 0,071 2,773 

CFO EPS 0,023 0,059 0,398 

EPS Return Saham 0,213 0,061 3,487 
(Data Terlampir : Pengujian T-tabel SmartPLS) 

1. Pengaruh variabel Net Profit Margin (NPM) terhadap variabel earning 

per share (EPS).  

Hipotesis H1 menyatakan bahwa hubungan antara variabel Net Profit 

Margin (NPM) terhadap variabel earning per share (EPS) terdapat 

pengaruh. Hasil pengujian signifikansi secara langsung (direct effect) 

yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa nilai T-statistics hubungan 

antara Net Profit Margin (NPM) terhadap earning per share (EPS) adalah 

sebesar 3,588. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-

statistics > 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel Net Profit Margin (NPM) terhadap variabel 

earning per share (EPS) dalam penelitian yang telah dilakukan. 

2. Pengaruh variabel Return on Equity (ROE) terhadap variabel earning 

per share (EPS).  

Hipotesis H2 menyatakan bahwa hubungan antara variabel Return on 

Equity (ROE) terhadap variabel earning per share (EPS) terdapat 

pengaruh. Pada hasil pengujian signifikansi secara langsung (direct 

effect) yang tertera pada tabel diketahui bahwa nilai T-statistics hubungan 
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antara Return on Equity (ROE) terhadap earning per share (EPS) adalah 

sebesar 1,232. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-

statistics < 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel Return on Equity (ROE) terhadap variabel 

earning per share (EPS) dalam penelitian yang telah dilakukan.  

3. Pengaruh variabel Current Ratio (CR) terhadap variabel earning per 

share (EPS). 

Hipotesis H3 menyatakan bahwa hubungan antara variabel Current Ratio 

(CR) terhadap variabel earning per share (EPS) terdapat pengaruh. Pada 

hasil pengujian signifikansi secara langsung (direct effect) yang tertera 

pada tabel diketahui bahwa nilai T-statistics hubungan antara Current 

Ratio (CR) terhadap earning per share (EPS) sebesar 1,685. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics > 1,96. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

Current Ratio (CR) terhadap variabel earning per share (EPS) dalam 

penelitian yang telah dilakukan. 

4. Pengaruh variabel Debt Equity Ratio (DER) terhadap variabel earning 

per share (EPS).  

Hipotesis H4 dalam penelitian ini menyatakan bahwa hubungan antara 

variabel Debt to Equity Ratio (DER) terhadap variabel earning per share 

(EPS) secara langsung (direct effect) terdapat pengaruh. Selanjutnya 

hasil pengujian signifikansi yang tertera pada table diatas secara 

langsung (direct effect) dapat diketahui bahwa nilai T-statistics hubungan 

antara variabel Debt to Equity Ratio (DER) terhadap variabel earning per 

share (EPS) adalah sebesar 2,912. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

bahwa nilai T-statistics < 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
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pengaruh signifikan antara variabel Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

variabel earning per share (EPS) dalam penelitian yang telah dilakukan. 

5. Pengaruh variabel Total Assets Turnover (TATO) terhadap variabel 

earning per share (EPS).  

Hipotesis H5 menyatakan bahwa hubungan antara variabel Total Assets 

Turnover (TATO) terhadap variabel earning per share (EPS) terdapat 

pengaruh. Selanjutnya pada hasil pengujian yang tertera pada tabel di 

atas dapat diketahui bahwa nilai T-statistics hubungan antara variabel 

Total Assets Turnover (TATO) terhadap variabel earning per share (EPS) 

adalah sebesar 2,540. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai 

T-statistics > 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel Total Assets Turnover (TATO) terhadap 

variabel earning per share (EPS) dalam penelitian yang telah dilakukan. 

6. Pengaruh variabel Price to Book Value (PBV) terhadap variabel 

earning per share (EPS).  

Hipotesis H6 menyatakan bahwa hubungan antara variabel Price to Book 

Value (PBV) terhadap variabel earning per share (EPS) terdapat 

pengaruh. Selanjutnya hasil pengujian signifikansi secara langsung (direct 

effect) yang tertera pada tabel diketahui bahwa nilai T-statistics hubungan 

antara Price to Book Value (PBV) terhadap earning per share (EPS) 

adalah sebesar 0,477. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai 

T-statistics < 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel Price to Book Value (PBV) terhadap variabel 

earning per share (EPS) dalam penelitian yang telah dilakukan. 
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7. Pengaruh variabel Ukuran Perusahaan terhadap variabel earning per 

share (EPS).  

Hipotesis H7 menyatakan bahwa hubungan antara variabel ukuran 

perusahaan terhadap variabel earning per share (EPS) terdapat 

pengaruh. Selanjutnya hasil pengujian signifikansi secara langsung (direct 

effect) yang tertera pada tabel diketahui bahwa nilai T-statistics hubungan 

antara Ukuran Perusahaan terhadap earning per share (EPS) adalah 

sebesar 2,773. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-

statistics > 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel ukuran perusahaan terhadap variabel earning 

per share (EPS) dalam penelitian yang telah dilakukan.  

8. Pengaruh variabel Cash Flow Operation (CFO) terhadap variabel 

earning per share (EPS).  

Hipotesis H8 menyatakan bahwa hubungan antara variabel Cash Flow 

Operation (CFO) terhadap variabel earning per share (EPS) terdapat 

pengaruh. Pada hasil pengujian signifikansi secara langsung (direct 

effect) yang tertera pada tabel diketahui bahwa nilai T-statistics hubungan 

antara Cash Flow Operation (CFO) terhadap earning per share (EPS) 

adalah sebesar 0,398. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai 

T-statistics < 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara Cash Flow Operation (CFO) terhadap earning per 

share (EPS). 

9. Pengaruh earning per share (EPS) terhadap return saham.  

Hipotesis H9 menyatakan bahwa earning per share (EPS) berpengaruh 

terhadap return saham. Pada hasil pengujian yang tertera pada tabel di 

atas dapat diketahui bahwa nilai T-statistics hubungan antara earning per 

share (EPS) terhadap return saham adalah sebesar 3,487. Hasil 
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pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics > 1,96. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara earning 

per share (EPS) terhadap return saham. 

 

5.3.5 Pengujian Signifikansi (Indirect Effect) 

Pengujian indirect effect dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada 

tidaknya pengaruh secara tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat 

melalui variabel mediasinya. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila T-

statistics ≥ T-tabel 1,96 maka dinyatakan terdapat pengaruh signifikan secara 

tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel 

mediasinya. Hasil pengujian indirect effect dapat dilihat setelah menghitung 

menggunakan metode Sobel Test. Setelah melakukan perhitungan dan 

pengolahan data menggunakan Sobel Test maka hasil penelitian dapat diketahui 

melalui ringkasan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 5.3.5 Hasil Pengujian Signifikan (Indirect Effect) 

Eksogen Endogen Mediasi 
Indirect 
Sample 

(O) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

NPM Return Saham EPS 0,093 0,037 2,500 

ROE Return Saham EPS 0,030 0,026 1,162 

CR Return Saham EPS 0,023 0,015 1,517 

DER Return Saham EPS -0,033 0,015 -2,235 

TATO Return Saham EPS 0,027 0,013 2,053 

PBV Return Saham EPS 0,008 0,017 0,472 

SIZE Return Saham EPS 0,042 0,019 2,170 

CFO Return Saham EPS 0,005 0,013 0,396 
(Data Terlampir : Hasil Pengujian Sobel Test) 

Berdasarkan pengujian yang tertera dalam tabel di atas dapat diketahui 

bahwa: 

1. Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Net Profit 

Margin (NPM) terhadap return saham. 
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Hipotesis H10 menyatakan bahwa earning per share (EPS) memediasi 

hubungan antara Net Profit Margin (NPM) terhadap return saham. Pada 

hasil pengujian yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai 

T-statistics diperoleh nilai sebesar 2,500. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan bahwa nilai T-statistics > 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara Net Profit Margin (NPM) terhadap 

return saham melalui earning per share (EPS). Sehingga earning per 

share (EPS) dinyatakan mampu memediasi pengaruh Net Profit Margin 

(NPM) terhadap return saham. 

2. Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Return on 

Equity (ROE) terhadap return saham. 

Hipotesis H11 menyatakan bahwa variabel earning per share (EPS) 

mampu memediasi hubungan antara Return on Equity (ROE) terhadap 

return saham. Selanjutnya pada hasil pengujian secara tidak langsung 

(indirect effect) yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa nilai T-

statistics diperoleh sebesar 1,162. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

bahwa nilai T-statistics < 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel Return on Equity (ROE) terhadap 

variabel return saham melalui earning per share (EPS) sebagai variabel 

mediasi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel earning per share 

(EPS) tidak mampu memediasi hubungan antara variabel Return on 

Equity (ROE) terhadap variabel return saham dalam penelitian ini. 

3. Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Current Ratio 

(CR) terhadap return saham. 

Hipotesis H12 menyatakan bahwa earning per share (EPS) memediasi 

hubungan antara Current Ratio (CR) terhadap return saham. Pada hasil 

pengujian yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai T-
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statistics diperoleh sebesar 1,517. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

bahwa nilai T-statistics > 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel Current Ratio (CR) terhadap 

variabel return saham melalui variabel earning per share (EPS). Sehingga 

variabel earning per share (EPS) dinyatakan tidak mampu memediasi 

hubungan antara variabel Current Ratio (CR) terhadap variabel return 

saham. 

4. Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara variabel Debt 

to Equity Ratio (DER) terhadap variabel return saham. 

Hipotesis H13 dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel earning 

per share (EPS) mampu memediasi hubungan antara Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap return saham. Pada hasil pengujian yang tertera 

pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai T-statistics diperoleh 

sebesar -2,235. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-

statistics < 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel Debt Equity Ratio (DER) terhadap variabel 

return saham melalui earning per share (EPS) sebagai variabel yang 

memediasi kedua variabel tersebut. Sehingga dapat dinyatakan bahwa 

variabel earning per share (EPS) mampu memediasi hubungan antara 

variabel Debt to Equity Ratio (DER) terhadap variabel return saham. 

5. Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Total Assets 

Turnover (TATO) terhadap return saham. 

Hipotesis H14 menyatakan bahwa variabel earning per share (EPS) 

mampu memediasi hubungan antara variabel Total Assets Turnover 

(TATO) terhadap variabel return saham. Pada hasil pengujian yang 

tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai T-statistics 

diperoleh sebesar 2,053. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa 
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nilai T-statistics > 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan Total Assets Turnover (TATO) terhadap return saham melalui 

earning per share (EPS). Oleh karena itu earning per share (EPS) 

dinyatakan mampu memediasi pengaruh Total Assets Turnover (TATO) 

terhadap return saham. 

6. Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara variabel Price 

to Book Value (PBV) terhadap variabel return saham. 

Hipotesis H15 dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel earning 

per share (EPS) memediasi hubungan antara variabel Price to Book 

Value (PBV) terhadap variabel return saham. Pada hasil pengujian yang 

tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai T-statistics 

diperoleh sebesar 0,472. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa 

nilai T-statistics < 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel Price to Book Value (PBV) 

terhadap variabel return saham melalui earning per share (EPS) sebagai 

variabel mediasi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel earning per 

share (EPS) tidak mampu memediasi hubungan antara variabel Price to 

Book Value (PBV) terhadap variabel return saham dalam penelitian ini. 

7. Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Ukuran 

Perusahaan terhadap return saham. 

Hipotesis H16 menyatakan bahwa earning per share (EPS) memediasi 

hubungan antara ukuran perusahaan terhadap return saham. Pada hasil 

pengujian yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai T-

statistics diperoleh sebesar 2,170. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

bahwa nilai T-statistics > 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap return saham melalui 

earning per share (EPS). Oleh karena itu earning per share (EPS) 
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dinyatakan mampu memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

return saham. 

8. Earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Cash Flow 

Operation (CFO) terhadap return saham. 

Hipotesis H17 menyatakan bahwa earning per share (EPS) memediasi 

hubungan antara Cash Flow Operation (CFO) terhadap return saham. 

Pada hasil pengujian yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa nilai T-statistics diperoleh sebesar 0,396. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan bahwa nilai T-statistics < 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan Cash Flow Operation (CFO) 

terhadap Return Saham melalui earning per share (EPS). Oleh karena itu 

earning per share (EPS) dinyatakan tidak mampu memediasi pengaruh 

Cash Flow Operation (CFO) terhadap return saham. 

 

5.3.6 Konversi Diagram Jalur ke dalam Model Struktural 

Konversi diagram jalur dalam model pengukuran dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh secara langsung maupun tidak langsung variabel eksogen 

terhadap variabel endogen melalui variabel mediasi. Adapun efek model secara 

langsung maupun secara tidak langsung sebagaimana disajikan dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 5.3.6 Konversi Diagram Jalur ke dalam Model Struktural 

Eksogen Endogen Mediasi Direct Indirect Total 

NPM EPS   0,435   0,435 

ROE EPS   0,142   0,142 

CR EPS   0,106   0,106 

DER EPS   -0,155   -0,155 

TATO EPS   0,128   0,128 

PBV EPS   0,037   0,037 

SIZE EPS   0,196   0,196 

CFO EPS   0,023   0,023 

EPS Return Saham   0,213   0,213 

NPM Return Saham EPS   0,093 0,093 

ROE Return Saham EPS   0,030 0,030 

CR Return Saham EPS   0,023 0,023 

DER Return Saham EPS   -0,033 -0,033 

TATO Return Saham EPS   0,027 0,027 

PBV Return Saham EPS   0,008 0,008 

SIZE Return Saham EPS   0,042 0,042 

CFO Return Saham EPS   0,005 0,005 

(Data Terlampir : Konversi Diagram Jalur ke dalam Model Struktural) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa model pengukuran yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

 

Persamaan 1 : EPS = 0,435 NPM + 0,142 ROE + 0,106 CR – 0,155  DER + 
0,128 TATO + 0,037 PBV + 0,196 SIZE + 0,023 CFO 

 

Dari persamaan 1 dapat diinformasikan bahwa: 

1. Koefisien pengaruh langsung (direct effect) Net Profit Margin (NPM) 

terhadap earning per share (EPS) sebesar 0,435. Nilai tersebut dapat 

dinyatakan bahwa variabel Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif 

(+) terhadap variabel earning per share (EPS). Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin kuat atau tinggi variabel Net Profit Margin (NPM) maka 

variabel earning per share (EPS) akan cenderung ikut meningkatkan. 

2. Koefisien pengaruh langsung (direct effect) Return on Equity (ROE) 

terhadap earning per share (EPS) sebesar 0,142. Nilai tersebut dapat 



 

98 

 

 

 

dinyatakan bahwa Return on Equity (ROE) berpengaruh positif (+) 

terhadap earning per share (EPS). Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

kuat atau tinggi variabel Return on Equity (ROE) maka variabel earning 

per share (EPS) akan cenderung ikut meningkatkan.  

3. Koefisien pengaruh langsung (direct effect) Current Ratio (CR) 

terhadap earning per share (EPS) sebesar 0,106. Nilai tersebut dapat 

dinyatakan bahwa variabel Current Ratio (CR) berpengaruh positif (+) 

terhadap variabel earning per share (EPS). Pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa semakin kuat atau tinggi variabel Current Ratio (CR) 

akan cenderung ikut meningkatkan variabel earning per share (EPS) atau 

dapat dikatakan kedua variabel tersebut berbanding lurus. 

4. Koefisien pengaruh langsung (direct effect) variabel Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap variabel earning per share (EPS) adalah sebesar 

-0,155. Nilai koefisien tersebut dapat dinyatakan bahwa antara variabel 

Debt to Equity Ratio (DER) terhadap variabel earning per share (EPS) 

keduanya berpengaruh negatif (-). Pernyataan dari penjelasan diatas 

menunjukkan bahwa semakin kuat atau tinggi variabel Debt to Equity 

Ratio (DER) maka variabel earning per share (EPS) akan cenderung 

mengalami penurunan atau dapat dikatakan kedua variabel tersebut 

saling berbanding terbalik. 

5. Koefisien pengaruh langsung (direct effect) Total Assets Turnover 

(TATO) terhadap earning per share (EPS) sebesar 0,128. Nilai koefisien 

tersebut dapat dinyatakan bahwa antara variabel Total Assets Turnover 

(TATO) terhadap variabel earning per share (EPS) saling berpengaruh 

positif (+). Pernyataan dari penjelasan diatas tersebut menunjukkan 

bahwa semakin kuat atau tinggi variabel Total Assets Turnover (TATO) 
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maka variabel earning per share (EPS) akan cenderung mengalami 

peningkatan. 

6. Koefisien pengaruh langsung (direct effect) variabel Price to Book 

Value (PBV) terhadap variabel earning per share (EPS) sebesar 0,037. 

Perolehan nilai koefisien tersebut dapat dinyatakan bahwa antara variabel 

Price to Book Value (PBV) terhadap variabel earning per share (EPS) 

berpengaruh positif (+). Pernyataan dari penjelasan diatas tersebut 

menunjukkan bahwa semakin kuat atau tinggi variabel Price to Book 

Value (PBV) maka variabel earning per share (EPS) akan cenderung 

mengalami peningkatan. 

7. Koefisien pengaruh langsung (direct effect) ukuran perusahaan 

terhadap earning per share (EPS) sebesar 0,196 menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap earning per share 

(EPS). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat atau tinggi 

variabel ukuran perusahaan maka variabel earning per share (EPS) akan 

cenderung mengalami peningkatan. 

8. Koefisien pengaruh langsung (direct effect) variabel Cash Flow 

Operation (CFO) terhadap variabel earning per share (EPS) adalah 

sebesar 0,023. Nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa Cash Flow 

Operation (CFO) berpengaruh positif terhadap earning per share (EPS). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat atau tinggi 

variabel Cash Flow Operation (CFO) maka variabel earning per share 

(EPS) akan cenderung mengalami peningkatan. 

 

Persamaan 2 : Return saham = 0,213 EPS 

 

Dari persamaan 2 dapat diinformasikan bahwa: 
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1. Koefisien pengaruh langsung (direct effect) earning per share (EPS) 

terhadap return saham sebesar 0,213 menyatakan bahwa earning per 

share (EPS) berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini berarti 

semakin kuat earning per share (EPS) maka cenderung dapat 

meningkatkan return saham. 

2. Koefisien indirect effect Net Profit Margin (NPM) terhadap return 

saham melalui earning per share (EPS) sebesar 0,093 menyatakan 

bahwa Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif terhadap return 

saham melalui earning per share (EPS). Hal ini berarti meningkatnya 

earning per share (EPS) yang disebabkan oleh semakin tingginya Net 

Profit Margin (NPM), cenderung dapat meningkatkan return saham. 

3. Koefisien indirect effect Return on Equity (ROE) terhadap return 

saham melalui earning per share (EPS) sebesar 0,030 menyatakan 

bahwa variabel Return on Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap 

return saham melalui earning per share (EPS). Hal ini berarti 

meningkatnya earning per share (EPS) yang disebabkan oleh semakin 

tingginya Return on Equity (ROE), cenderung dapat meningkatkan return 

saham. 

4. Koefisien indirect effect Current Ratio (CR) terhadap return saham 

melalui earning per share (EPS) sebesar 0,023 menyatakan bahwa 

Current Ratio (CR) berpengaruh positif terhadap return saham melalui 

earning per share (EPS). Hal ini berarti meningkatnya earning per share 

(EPS) yang disebabkan oleh semakin tingginya Current Ratio (CR), 

cenderung dapat meningkatkan return saham. 

5. Koefisien (indirect effect) pengaruh tidak langsung Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap return saham melalui earning per share (EPS) 

sebesar -0,033. Nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel earning 
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per share (EPS) memediasi secara negatif hubungan antara variabel Debt 

to Equity Ratio (DER) terhadap variabel return saham. Hal ini berarti 

menurunnya earning per share (EPS) yang disebabkan oleh semakin 

tingginya Debt to Equity Ratio (DER), cenderung dapat menurunkan 

return saham. 

6. Koefisien indirect effect Total Assets Turnover (TATO) terhadap 

return saham melalui earning per share (EPS) sebesar 0,027 

menyatakan bahwa Total Assets Turnover (TATO) berpengaruh positif 

terhadap return saham melalui earning per share (EPS). Hal ini berarti 

meningkatnya earning per share (EPS) yang disebabkan oleh semakin 

tingginya Total Assets Turnover (TATO), cenderung dapat meningkatkan 

return saham. 

7. Koefisien indirect effect Price to Book Value (PBV) terhadap return 

saham melalui earning per share (EPS) sebesar 0,008 menyatakan 

bahwa Price to Book Value (PBV) berpengaruh positif terhadap return 

saham melalui earning per share (EPS). Hal ini berarti meningkatnya 

earning per share (EPS) yang disebabkan oleh semakin tingginya Price to 

Book Value (PBV), cenderung dapat meningkatkan return saham. 

8. Koefisien indirect effect ukuran perusahaan terhadap return saham 

melalui Earning per share (EPS) sebesar 0,042 menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap return saham melalui 

earning per share (EPS). Hal ini berarti semakin meningkatnya earning 

per share (EPS) yang disebabkan oleh semakin tingginya ukuran 

perusahaan, cenderung dapat meningkatkan return saham. 

9. Koefisien indirect effect Cash Flow Operation (CFO) terhadap return 

saham melalui earning per share (EPS) sebesar 0,005 menyatakan 

bahwa Cash Flow Operation (CFO) berpengaruh positif terhadap return 
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saham melalui earning per share (EPS). Hal ini berarti meningkatnya 

earning per share (EPS) yang disebabkan oleh semakin tingginya Cash 

Flow Operation (CFO), cenderung dapat meningkatkan return saham. 

 

5.3.7 Pengaruh Dominan 

Variabel eksogen yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel 

endogen dapat diketahui melalui total efek yang paling tinggi dan dapat diketahui 

melalui penjelasan berikut: 

1. Pengaruh dominan terhadap earning per share (EPS) 

Variabel yang memiliki total efek terbesar terhadap earning per share 

(EPS) adalah Net Profit Margin (NPM) dengan total efek sebesar 0,435. 

Dengan demikian Net Profit Margin (NPM) merupakan variabel yang 

paling berpengaruh atau memiliki pengaruh yang paling dominan 

terhadap earning per share (EPS). 

2. Pengaruh dominan terhadap return saham 

Variabel yang memiliki total efek terbesar terhadap return saham adalah 

Earning per share (EPS) dengan total efek sebesar 0,213. Dengan 

demikian earning per share (EPS) merupakan variabel yang paling 

berpengaruh atau memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap 

return saham. 

 

5.4 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hasil pengolahan 

data sampel dapat diterapkan di dalam populasi. Analisis jalur (path analysis) 

digunakan untuk mengestimasi hubungan antar variable yang diteliti melalui 

variable mediasi. Sedangkan dasar untuk menjawab permasalahan mengenai 
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pengaruh antara variable menggunakan hasil perhitungan dari alat analisis 

smartPLS (Partial Least Square), dan sekaligus untuk pengujian hipotesis.  

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai koefisien beta yang tertera 

pada table sample original, sedangkan untuk koefisien analisis jalur yang diteliti 

melalui variable mediasi dapat dihitung menggunakan metode penelitian Sobel-

Test. Melalui penelitian Sobel-Test inilah dapat diketahui besar koefisien jalur 

terhadap variable yang dimediasi. Selanjutnya untuk pengambilan keputusan 

dalam pengujian hipotesis dapat menggunakan nilai pada T-Statistic, dengan 

kriteria jika T-Tabel > T-Statistic maka hipotesis yang diajukan dapat diterima dan 

berpengaruh signifikan. Dimana syarat nilai T-Statistic > 1,960. Jika nilai T-

Statistic < 1,960 hipotesis yang diajukan ditolak dan tidak berpengaruh signifikan.  

Tabel 5.4 Hasil Pembahasan Uji Hipotesis 

Eksogen Endogen Mediasi Koefisien 
T Statistics 
(|O/STERR|) 

Pengaruh 
Variabel 

NPM EPS   0,435 3,588 Signifikan 

ROE EPS   0,142 1,232 Tidak Signifikan 

CR EPS   0,106 1,685 Tidak Signifikan 

DER EPS   -0,155 2,912 Signifikan 

TATO EPS   0,128 2,540 Signifikan 

PBV EPS   0,037 0,477 Tidak Signifikan 

SIZE EPS   0,196 2,773 Signifikan 

CFO EPS   0,023 0,398 Tidak Signifikan 

EPS Return Saham   0,213 3,487 Signifikan 

NPM Return Saham EPS 0,093 2,500 Signifikan 

ROE Return Saham EPS 0,030 1,162 Tidak Signifikan 

CR Return Saham EPS 0,023 1,517 Tidak Signifikan 

DER Return Saham EPS -0,033 -2,235 Signifikan 

TATO Return Saham EPS 0,027 2,053 Signifikan 

PBV Return Saham EPS 0,008 0,472 Tidak Signifikan 

SIZE Return Saham EPS 0,042 2,170 Signifikan 

CFO Return Saham EPS 0,005 0,396 Tidak Signifikan 
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5.4.1 Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap earning per share (EPS) 

Hipotesis H1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa Net Profit Margin 

(NPM) berpengaruh positif  terhadap Earning per share (EPS). Hasil pengujian 

pada tabel diketahui bahwa nilai koefisien jalur sebesar 0,435 yang menunjukkan 

antara variable saling berpengaruh positif. Sedangkan nilai T-statistics hubungan 

antara Net Profit Margin (NPM) terhadap earning per share (EPS) adalah 

sebesar 3,588. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics > 

1,96 yang menjelaskan bahwa variabel Net Profit Margin (NPM) secara langsung 

(direct effect) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel earning per share 

(EPS). Sehingga dapat disimpulkan data penelitian tersebut mendukung 

penyataan hipotesis H1, dimana variabel Net Profit Margin (NPM) secara 

langsung (direct effect) berpengaruh positif terhadap earning per share (EPS). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Pancawati (2004), Bambang (2010), Pouraghajan (2013), dan Vedd (2014) 

yang menunjukkan bahwa Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan 

terhadap earning per share (EPS). Weston and Copeland (1998) menjelaskan 

semakin tinggi rasio Net Profit Margin  (NPM) berarti semakin efisien perusahaan 

tersebut dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan 

operasionalnya, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan pendapatan bersih 

yang diperolehnya. Net Profit Margin  (NPM) dihitung menggunakan pendapatan 

bersih terhadap penjualannya, dimana laba bersih merupakan nilai riil yang 

sudah menjadi hak suatu entitas dan laba tersebut nantinya akan dibagikan 

kepada pemegang saham dalam bentuk deviden. Informasi laba yang tinggi 

tersebut akan menarik minat investor dalam berinvestasi dengan harapan akan 

mendapatkan keuntungan. Sehingga jika dihitung menggunakan rasio keuangan, 

Net Profit Margin (NPM) yang tinggi dapat dijadikan signal positif bagi investor 

dalam memprediksi earning per share (EPS). Hasil penelitian ini mendukung 
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adanya signalling theory, bahwa dengan adanya pengumuman laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan go public terhadap laba atau 

keuntungan tinggi yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi tingkat 

earning per share. 

 

5.4.2 Pengaruh variabel Return on Equity (ROE) terhadap variabel earning 

per share (EPS) 

Hipotesis H2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel Return on 

Equity (ROE) berpengaruh terhadap variabel earning per share (EPS). Hasil 

pengujian yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien jalur 

menunjukkan nilai 0,142 yang berarti antara variable tersebut saling berpengaruh 

positif. Sedangkan nilai T-statistics hubungan antara Return on Equity (ROE) 

terhadap earning per share (EPS) adalah sebesar 1,232. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics < 1,96 yang menjelaskan bahwa 

Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per 

share (EPS). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut tidak 

mendukung hipotesis H2, dimana Return on Equity (ROE) secara langsung 

(direct effect) tidak berpengaruh terhadap earning per share (EPS). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nuryana (2013) dimana 

Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

dimana perolehan laba dapat mempengaruhi tingkat earning per share (EPS). 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang membandingkan antara laba 

bersih perusahaan terhadap modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Return on 

Equity (ROE) digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam mengolah modalnya sendiri dalam menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan (Brigham, 2001). Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan, hal ini mungkin disebabkan karena kemampuan 
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perusahaan dalam memperoleh laba lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lainnya 

selain modal perusahaan (equity) itu sendiri. Faktor lain tersebut mungkin dapat 

dipengaruhi oleh jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk menambah 

jumlah produksi serta meningkatkan jumlah penjualan. Sehingga dengan 

bertambahnya jumlah produksi dan jumlah penjualan akan mempengaruhi laba 

perusahaan mengalami meningkat yang akan mempengaruhi. 

 

5.4.3 Pengaruh variabel Current Ratio (CR) terhadap variabel earning per 

share (EPS) 

Hipotesis H3 dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel Current 

Ratio (CR) berpengaruh terhadap variabel earning per share (EPS). Hasil 

pengujian yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien jalur 

menunjukkan nilai 0,106 yang berarti antara variable tersebut saling berpengaruh 

positif. Sedangkan nilai T-statistics hubungan antara Current Ratio (CR) terhadap 

earning per share (EPS) sebesar 1,685. Hasil pengujian tersebut menunjukkan 

bahwa nilai T-statistics > 1,96 yang menjelaskan bahwa variabel Current Ratio 

(CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel earning per share (EPS). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut tidak mendukung 

hipotesis H3, dimana variabel Current Ratio (CR) secara langsung (direct effect) 

tidak berpengaruh terhadap variabel earning per share (EPS). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pancawati (2004), Stephanus (2008) dan Taani (2011) dimana tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara Current Ratio (CR) terhadap earning per share (EPS). 

Current Ratio (CR) merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk menghitung 

kemampuan perusahaan seandainya perusahaan tersebut akan dilikuidasi atau 

mengalami suatu kebangkrutan, dimana semakin tinggi Current Ratio (CR) maka 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya semakin baik atau 
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perusahaan termasuk ke dalam perusahaan yang memiliki risiko yang kecil. 

Sawir (2001) menjelasakan bahwa Current Ratio (CR) yang rendah biasanya 

dianggap menunjukkan terjadi masalah dalam likuiditasnya. Penelitian ini 

mengambil sampel perusahaaan manufaktur, struktur aktiva pada perusahaan ini 

didominasi dengan jumlah persediaan yang lebih besar daripada kas dan setara 

kasnya, jadi besar tidaknya Current Ratio (CR) tidak berhubungan dengan 

earning per share (EPS) sehingga dalam menganalisis, investor akan cenderung 

menggunakan rasio lainnya yang lebih komprehensif. 

 

5.4.4 Pengaruh variabel Debt to Equity Ratio (DER) terhadap variabel 

earning per share (EPS) 

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh terhadap variabel earning per share (EPS). Hasil pengujian 

yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien jalur menunjukkan nilai -

0,155 yang berarti antara variable tersebut saling berpengaruh negatif. 

Sedangkan nilai T-statistics hubungan antara variabel Debt Equity Ratio (DER) 

terhadap variabel earning per share (EPS) menunjukkan angka sebesar 2,912. 

Hasil pengujian secara langsung (direct effect) tersebut menunjukkan nilai T-

statistics < 1,96. Sehingga berdasarkan penyataan diatas dapat dijelaskan 

bahwa variabel Debt Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap variabel earning per share (EPS). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data penelitian dalam penelitian ini mendukung hipotesis H4 yang menyatakan 

bahwa variabel Debt to Equity Ratio (DER) secara langsung (direct effect) 

berpengaruh terhadap variabel earning per share (EPS). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Vedd (2014), Pouraghajan 

(2013), Taani (2011), Bambang (2010), Stephanus (2008), dan Pancawati (2004) 

yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
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Debt to Equity Ratio (DER) terhadap variabel earning per share (EPS) secara 

langsung (direct effect). Debt to Equity Ratio (DER) termasuk ke dalam rasio 

leverage yang banyak digunakan untuk menilai seberapa tinggi hutang yang 

dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total modalnya. Darsono (2005:4) 

menjelaskan “Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menunjukan 

persentase antara penyedian dana oleh pemegang saham terhadap pemberi 

pinjaman”. Semakin tinggi nilai rasio Debt to Equity Ratio (DER) maka semakin 

rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Investor 

akan mempertimbangkan hal ini dalam mengambil keputusan berinvestasi, 

karena semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER) perusahaan akan 

menggambarkan posisi hutang perusahaan sangat besar dan akan berisiko jika 

dilikuidasi. Hasil penelitian ini mendukung signaling theory dimana semakin besar 

hutang yang dimiliki perusahaan maka perusahaan akan lebih banyak 

membayarkan labanya untuk melunasi hutang-hutangnya sehingga investor akan 

menghindari perusahaan yang memiliki hutang yang besar karena selain berisiko 

tinggi, besarnya hutang akan berpengaruh dengan besarnya beban bunga yang 

dibayarkan perusahaan yang secara tidak langsung mengurangi laba 

perusahaan dan otomatis akan menurunkan earning per share. 

 

5.4.5 Pengaruh variabel Total Assets Turnover (TATO) terhadap variabel 

earning per share (EPS) 

Hipotesis H5 dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel Total 

Assets Turnover (TATO) berpengaruh terhadap variabel earning per share 

(EPS). Hasil pengujian yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien 

jalur menunjukkan nilai 0,128 yang berarti antara variable tersebut saling 

berpengaruh positif. Sedangkan nilai T-statistics hubungan antara Total Assets 

Turnover (TATO) terhadap earning per share (EPS) adalah sebesar 2,540. Hasil 
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pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics > 1.96 yang 

menjelaskan bahwa variabel Total Assets Turnover (TATO) berpengaruh positif 

signifikan terhadap variabel earning per share (EPS). Sehingga dapat 

disimpulkan data penelitian dalam penelitian tersebut mendukung hipotesis H5, 

dimana variabel Total Assets Turnover (TATO) secara langsung (direct effect) 

berpengaruh terhadap variabel earning per share (EPS). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil peneitian yang dilakukan oleh 

Vedd (2014), Pouraghajan (2013), Bambang (2010), Stephanus (2008), dan 

Pancawati (2004) yang menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Total Assets Turnover (TATO) terhadap Earning per share (EPS). Menurut Ang 

(1997) “Total Assets Turnover (TATO) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa efisiennya seluruh aktiva perusahaan digunakan untuk 

menunjang kegiatan penjualan”. Oleh sebab itu rasio ini menunjukkan efektifitas 

perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk 

menciptakan penjualan (net sales), dalam kaitannya untuk mendapatkan laba. 

Dengan tingkat penjualan yang besar diharapkan perusahaan akan 

mendapatkan laba yang besar pula, sehingga semakin tinggi rasio Total Assets 

Turnover (TATO) menunjukkan penjualannya semakin tinggi serta harapan untuk 

memperoleh laba perusahaan juga semakin besar. Laba perusahaan yang tinggi 

bisa menjadi signal dan akan membuat investor tertarik untuk melakukan 

investasi pada perusahaan tersebut. Sesuai dengan teori yang dijelaskan maka 

semakin tinggi nilai Total Assets Turnover (TATO) berpengaruh positif terhadap 

earning per share (EPS), sehingga hasil penelitian ini mendukung signaling 

theory. 
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5.4.6 Pengaruh variabel Price to Book Value (PBV) terhadap variabel 

earning per share (EPS) 

Hipotesis H6  dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel Price to 

Book Value (PBV) berpengaruh terhadap variabel earning per share (EPS). Hasil 

pengujian yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien jalur 

menunjukkan nilai 0,037 yang berarti antara variable tersebut saling berpengaruh 

positif. Sedangkan nilai T-statistics hubungan antara Price to Book Value (PBV) 

terhadap earning per share (EPS) adalah sebesar 0,477. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics < 1,96 yang menjelaskan bahwa 

Price to Book Value (PBV) tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per 

share (EPS). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut tidak 

mendukung hipotesis H6, dimana Price to Book Value (PBV) secara langsung 

(direct effect) tidak berpengaruh terhadap earning per share (EPS). 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawati 

(2014), dimana pertumbuhan perusahaan yang dihitung melalui Price to Book 

Value (PBV) tidak berpengaruh terhadap Koefisien Respon Laba (ERC) dimasa 

mendatang dan berhubungan negative terhadap laba pada perusahaan 

manufaktur di Indonesia. Sedangkan di luar negeri penelitian dilakukan oleh 

Vedd (2014) tentang Multivariabel yang mempengaruhi earning Per Share pada 

Medical Laboratories and Research Industry in United States of America 

diperoleh hasil Price to Book Value (PBV) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

earning per share (EPS). Tingginya rasio earning per share (EPS) juga 

menunjukkan laba perusahaan yang tinggi sedangkan Rasio Price to Book Value 

(PBV) merupakan rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja harga 

pasar saham terhadap nilai bukunya (Ang, 1997), dimana semakin tinggi nilai 

Price to Book Value (PBV) akan menunjukkan harga saham yang tinggi. Hasil 

penelitian tidak dapat menunjukkan adanya pengaruh antara Price to Book Value 
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(PBV) terhadap earning per share (EPS), hal ini mungkin disebabkan karena 

berapapun nilai rasio Price to Book Value (PBV) yang diukur melalui harga 

saham di pasar tidak dapat mempengaruhi earning per share (EPS) yang 

diperoleh dari laba perusahaan, karena perolehan laba suatu perusahaan lebih 

banyak dipengaruhi oleh proses bisnis suatu perusahaan berupa jumlah produksi 

dan penjualan, sehingga hipotesis H6 belum mampu menjelaskan adanya 

signaling theory. 

 

5.4.7 Pengaruh variabel ukuran perusahaan (SIZE) terhadap variabel 

earning per share (EPS) 

Hipotesis H7 menyatakan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh 

terhadap earning per share (EPS). Hasil pengujian yang tertera pada tabel diatas 

diketahui bahwa koefisien jalur menunjukkan nilai 0,196 yang berarti antara 

variable tersebut saling berpengaruh positif. Sedangkan nilai T-statistics 

hubungan antara ukuran perusahaan (SIZE) terhadap earning per share (EPS) 

adalah sebesar 2,773. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-

statistics > 1,96 yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) 

berpengaruh positif signifikan terhadap earning per share (EPS). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut mendukung hipotesis H7, 

dimana variabel ukuran perusahaan (SIZE) secara langsung (direct effect) 

berpengaruh terhadap variabel earning per share (EPS). 

Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Pouraghajan (2013) yang meneliti tentang pengaruh financial 

ratio, cash flow operation dan ukuran perusahaan terhadap earning per share 

pada Tehran Stock Exchange di Iran, serta Vedd (2014) pada Medical 

Laboratories dan Research Industry di United States of America, dimana ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap earning per share (EPS). Naimah 
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(2006) juga melakukan penelitian dimana pengaruh laba mempunyai perbedaan 

yang signifikan antara perusahaan kecil dan perusahaan besar, dan hasilnya 

ditemukan bahwa respon laba ditemukan lebih besar pada perusahaan besar. 

Perusahaan besar cenderung merupakan perusahaan yang terkenal sehingga 

perusahaan besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan 

dengan perusahaan yang lebih kecil, alasannya karena perusahaan yang lebih 

besar dianggap mempunyai akses mudah ke pasar modal sehingga mempunyai 

beta yang lebih kecil (Jogiyanto, 2003 : 282). Selain itu dalam perusahaan besar 

tersedia banyak informasi akuntansi sepanjang tahunnya, sehingga informasi 

tersebut banyak digunakan oleh para investor untuk menginterpretasikan laporan 

keuangan dengan lebih baik dan dapat digunakan untuk memprediksi dan 

mengurangi ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan. Sesuai dengan 

signalling theory, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan 

(SIZE) yang diukur melalui total assets sebagai informasi bagi investor turut 

menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap earning per share yang 

diukur melalui tingginya laba yang diperoleh perusahaan. 

 

5.4.8 Pengaruh variabel Cash Flow Operation (CFO) terhadap variabel 

earning per share (EPS) 

Hipotesis H8 dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel Cash Flow 

Operation (CFO) berpengaruh terhadap variabel earning per share (EPS). Hasil 

pengujian yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien jalur 

menunjukkan nilai 0,023 yang berarti antara variable tersebut saling berpengaruh 

positif. Sedangkan nilai T-statistics hubungan antara Cash Flow Operation (CFO) 

terhadap earning per share (EPS) adalah sebesar 0,398. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics < 1,96 yang menjelaskan bahwa 

Cash Flow Operation (CFO) tidak berpengaruh signifikan terhadap earning per 
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share (EPS). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut tidak 

mendukung hipotesis H8, dimana variabel Cash Flow Operation (CFO) secara 

langsung (direct effect) berpengaruh terhadap variabel earning per share (EPS). 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasinal merupakan 

indikator yang menentukan apakah dari kegiatan operasi perusahaan mampu 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman kepada kreditor, 

memelihara kemampuan operasional perusahaan, membayar deviden kepada 

investor dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber 

pendanaan dari pihak luar (PSAK 2012 No. 2, p-12). Pouraghajan (2013) tentang 

pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan arus kas dari aktivitas 

operasi terhadap earning per share pada Tehran Stock Exchange di Iran dan 

Vedd (2014) pada Medical Laboratories dan Research Industry di United States 

of America, dimana hasil yang diperoleh bahwa cash flow operation (CFO) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap earning per share (EPS). Hal ini mungkin 

disebabkan cash flow operation (CFO) hanya memperhitungkan pendapatan 

setelah dikurangi beban–beban yang terkait dengan kegiatan operasional saja 

dan tidak memperhitungkan aktivitas lain seperti aktivitas arus kas investasi serta 

pendanaan. Oleh karena itu arus kas operasi tidak mampu mencerminkan laba 

perusahaan yang sebenarnya, sehingga investor lebih cenderung menggunakan 

informasi berupa analisis teknikal yang berasal dari laporan laba rugi dan neraca. 

 

5.4.9 Pengaruh earning per share (EPS) terhadap return saham 

Hipotesis H9 menyatakan bahwa earning per share (EPS) berpengaruh 

terhadap Return Saham. Hasil pengujian yang tertera pada tabel diatas diketahui 

bahwa koefisien jalur menunjukkan nilai 0,213 yang berarti antara variable 

tersebut saling berpengaruh positif. Sedangkan nilai T-statistics hubungan antara 

earning per share (EPS) terhadap Return Saham adalah sebesar 3,487. Hasil 
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pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics > 1,96 yang 

menjelaskan bahwa earning per share (EPS) berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian 

mendukung hipotesis H9 bahwa variabel return saham secara langsung (direct 

effect) berpengaruh terhadap variabel earning per share (EPS). 

Hasil penelitian tersebut didukung oleh Retno (2003) dimana penelitian 

yang menguji hubungan kinerja keuangan perusahaan yang dihitung 

menggunakan variabel earning per share (EPS) dan faktor ekonomi makro 

terhadap variabel return saham diperoleh hasil bahwa variabel earning per share 

(EPS) memiliki pengaruh paling kuat diantara variabel lainnya terhadap variabel 

return saham. Hasil penelitian Widodo (2007) juga ikut menguatkan hasil 

penelitian tersebut dimana earning per share (EPS) berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham pada saham syariah. Nuryana (2013) yang meneliti 

tentang pengaruh rasio keuangan terhadap return saham Perusahaan LQ-45 di 

Bursa Efek Jakarta diperoleh hasil earning per share (EPS) berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Penelitian di luar negeri juga dilakukan oleh 

Imran (2014) yang melakukan penelitian terhadap dampak kebijakan deviden, 

earning per share, return on equity, dan laba bersih setelah pajak terhadap return 

saham pada Karachi Stock Exchange di Pakistan diperoleh hasil earning per 

share (EPS) berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, dimana harga 

saham akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh investor berupa 

return saham. Semakin tinggi nilai earning per share (EPS) maka menunjukkan 

laba bersih dihasilkan perusahaan juga besar. Darmadji dan Fakhruddin (2001) 

menjelaskan “earning per share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan 

seberapa besar keuntungan perusahaan yang didistribusikan untuk setiap lembar 

saham yang diterbitkan, semakin tinggi nilai earning per share (EPS) 

menunjukkan semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham”. 
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Laba yang tinggi akan menarik minat investor, dan akan dijadikan signal untuk 

melakukan investasi dalam perusahaan tersebut dengan harapan memperoleh 

keuntungan. Penjelasan tersebut mampu menjawab adanya signaling theory, 

dimana pengumuman laba perusahaan yang dihitung melalui earning per share 

(EPS) bisa menjadi signal bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi 

pada suatu perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan (return) 

dimasa mendatang. 

 

5.4.10 Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap return saham melalui 

earning per share (EPS) 

Hipotesis H10 menyatakan bahwa earning per Share (EPS) memediasi 

hubungan antara Net Profit Margin (NPM) terhadap return saham. Hasil 

pengujian yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien jalur 

menunjukkan nilai 0,093 yang berarti antara variable yang dimediasi tersebut 

saling berpengaruh positif. Sedangkan nilai T-statistics diperoleh nilai sebesar 

2,500 dimana hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics > 

1,96. Hal ini menunjukkan bahwa Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Return Saham melalui earning per share (EPS). Sehingga 

earning per share (EPS) dinyatakan mampu memediasi pengaruh antara Net 

Profit Margin (NPM) terhadap return saham, dan dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian ini mendukung hipotesis H10 bahwa Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap Return Saham melalui earning per 

share (EPS) sebagai variabel mediasi. 

Hasil penelitian ini mendukung signaling theory yang menyatakan bahwa 

Net Profit Margin (NPM) yang termasuk dalam informasi yang dilekuarkan 

perusahaan, secara tidak langsung mampu memberikan pengaruh terhadap 

Return Saham yang diperoleh investor melalui earning per share (EPS). Net 
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Profit Margin (NPM) adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan 

(Alexandri, 2008). Semakin tinggi Net Profit Margin (NPM) menunjukkan kinerja 

perusahaan yang produktif karena mampu memaksimalkan laba melalui jumlah 

penjualan yang diperolehnya. Perusahaan akan dianggap efektif jika perusahaan 

tersebut mampu mengalokasikan pendapatan yang diperoleh dari penjualan 

terhadap semua beban perusahaannya. Semakin tinggi Net Profit Margin (NPM) 

akan menarik minat investor dan meningkatkan kepercayaan investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut, dengan harapan semakin tinggi laba 

yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap meningkatkan earning 

per share (EPS) dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi 

di pasar yang akan meningkatkan return atas saham yang dimiliki investor 

melalui perubahan volume perdangan dan harga saham.  

 

5.4.11 Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap return saham melalui 

earning per share (EPS) 

Hipotesis H11 menyatakan bahwa earning per share (EPS) memediasi 

hubungan antara Return on Equity (ROE) terhadap Return Saham. Hasil 

pengujian yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien jalur 

menunjukkan nilai 0,030 yang berarti antara variable yang dimediasi tersebut 

saling berpengaruh positif. Sedangkan nilai T-statistics diperoleh sebesar 1,162 

dimana hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics < 1,96 

yang menunjukkan bahwa Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham melalui earning per share (EPS). Sehingga earning per 

share (EPS) dinyatakan tidak mampu memediasi pengaruh antara Return on 

Equity (ROE) terhadap Return Saham, dan dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian ini tidak mendukung hipotesis H11, dimana variabel earning per share 
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(EPS) tidak mampu memediasi hubungan antara variabel Return on Equity 

(ROE) terhadap variabel return saham. 

Brigham (2001) menjelaskan ”Return on Equity (ROE) digunakan untuk 

mengukur tingkat kembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan modal yang dimiliki oleh 

perusahaan”. Menurut Herlambang (2003) menjelaskan bahwa “semakin tinggi 

nilai Return on Equity (ROE) menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam 

menggunakan modal yang dimiliki sendiri untuk menghasilkan laba yang tinggi 

bagi perusahaannya”. Sehingga hasil penelitian ini tidak mampu mendukung 

signaling theory, dimana variabel Return on Equity (ROE) yang termasuk dalam 

informasi kinerja keuangan yang dipublish oleh perusahaan secara tidak 

langsung tidak mampu memberikan signal bagi investor dalam mempengaruhi 

return saham yang akan diperoleh investor melalui earning per share (EPS). Hal 

ini mungkin disebabkan struktur modal pada perusahaan manufaktur yang lebih 

banyak menggunakan hutang kepada pihak luar untuk membiayai dan 

mengembangkan usahanya dibandingkan menggunakan modal sendiri. Kegiatan 

produksi yang terus bertambah tinggi akan membutuhkan banyak modal, 

sehingga jika modal perusahaan sendiri masih belum cukup untuk 

mengembangkan usahanya maka perusahaan akan mengandalkan hutang. 

Sehingga semakin tinggi Return on Equity (ROE) belum mampu mempengaruhi 

laba perusahaan melalui earning per share (EPS) dan memberikan return saham 

yang maksimal bagi investor dan pemegang saham. 

 

5.4.12 Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap return saham melalui earning 

per share (EPS) 

Hipotesis H12 menyatakan bahwa earning per share (EPS) memediasi 

hubungan antara Current Ratio (CR) terhadap return saham. Hasil pengujian 
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yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien jalur menunjukkan nilai 

0,023 yang berarti antara variable yang dimediasi tersebut saling berpengaruh 

positif. Sedangkan nilai T-statistics diperoleh sebesar 1,157 dimana hasil 

pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics > 1,96. Hal ini 

menunjukkan bahwa Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham melalui earning per share (EPS). Sehingga earning per share 

(EPS) dinyatakan tidak mampu memediasi pengaruh Current Ratio (CR)  

terhadap return saham, dan dapat disimpulkan data penelitian ini tidak 

mendukung hipotesis H12 bahwa Current Ratio (CR) berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap return saham melalui earning per share (EPS) sebagai 

variabel mediasi. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung signaling theory yang menyatakan 

bahwa Current Ratio (CR) yang termasuk dalam informasi yang dipublish oleh 

perusahaan, secara tidak langsung tidak mampu memberikan signal bagi 

investor dalam mempengaruhi return saham yang akan diperoleh melalui earning 

per share (EPS). Hal ini mungkin disebabkan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufaktur, dan struktur aktiva pada perusahaan 

banyak didominasi oleh jumlah persediaan yang lebih besar daripada jumlah kas 

dan setara kasnya. Jumlah persediaan yang tinggi akan menggambarkan 

perusahaan tersebut dalam perputaran penjualan (turnover activities) terlihat 

lambat dan akan mempengaruhi laba yang akan diperoleh perusahaan. Oleh 

karena itu, Current Ratio (CR) pada perusahaan manufaktur tidak bisa dijadikan 

signal dalam mempengaruhi earning per share (EPS) dan tidak akan menjadi 

fokus utama bagi investor dalam mempertimbangkan keputusan investasinya 

untuk memperoleh return saham yang maksimal.  
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5.4.13 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham melalui 

earning per share (EPS) 

Hipotesis H13 menyatakan bahwa earning per share (EPS) memediasi 

hubungan antara Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham. Hasil 

pengujian yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien jalur 

menunjukkan nilai -0,033 yang berarti antara variable yang dimediasi tersebut 

saling berpengaruh negatif. Sedangkan nilai T-statistics diperoleh sebesar -2,235 

dimana hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics < 1,96. 

Penyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan 

antara variabel Debt to Equity Ratio (DER) terhadap variabel return saham 

melalui variabel earning per share (EPS) sebagai variabel mediasi dalam 

penelitian ini. Sehingga hasil penelitian dari perolehan angka tersebut dapat 

dinyatakan bahwa variabel earning per share (EPS) mampu memediasi 

hubungan antara variabel Debt to Equity Ratio (DER) terhadap variabel return 

saham. 

Debt to Equity Ratio (DER) termasuk ke dalam rasio hutang (leverage) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang. Hasil penelitian ini 

mendukung signaling theory yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio 

(DER) yang termasuk dalam informasi yang dipublish oleh perusahaan, secara 

tidak langsung mampu memberikan signal bagi investor dalam mempengaruhi 

return saham yang akan diperoleh melalui earning per share (EPS). Semakin 

tinggi rasio Debt to Equity Ratio (DER) maka menunjukkan semakin tingginya 

ketergantungan perusahaan terhadap permodalan yang berasal dari pihak luar 

(external) misalnya hutang. Sehingga semakin tinggi rasio Debt to Equity Ratio 

(DER) maka akan mempengaruhi minat investor dalam berinvestasi, karena 

investor lebih suka perusahaan yang tidak menanggung banyak hutang karena 
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risiko yang ditimbulkan relatif kecil. Perusahaan dengan jumlah kewajiban yang 

relatif kecil akan dapat menghasilkan laba yang relatif lebih tinggi, karena dalam 

kegiatan produksinya perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan dana 

murah yang berasal dari modal sendiri tanpa mengandalkan hutang.  Laba 

perusahaan akan menjadi lebih tinggi karena beban hutang yang ditanggung 

tidaklah besar yang akan mempengaruhi earning per share (EPS) menjadi tinggi. 

Semakin tinggi earning per share (EPS) akan memberikan signal bagi investor 

bahwa laba perusahaan relatif tinggi, sehingga akan membuat pasar bereaksi 

dan akan membuat return salam yang diperoleh investor pada perdagangan 

saham akan menjadi relatif meningkat. 

 

5.4.14 Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) terhadap return saham 

melalui earning per share (EPS) 

Hipotesis H14 menyatakan bahwa earning per share (EPS) memediasi 

hubungan antara Total Assets Turnover (TATO) terhadap return saham. Hasil 

pengujian yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien jalur 

menunjukkan nilai 0,027 yang berarti antara variable yang dimediasi tersebut 

saling berpengaruh positif. Sedangkan nilai T-statistics diperoleh sebesar 2,053 

dimana hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics > 1,96. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel 

Total Assets Turnover (TATO) terhadap variabel return saham melalui variabel 

earning per share (EPS) sebagai variabel mediasi. Sehingga variabel earning per 

share (EPS) dinyatakan mampu memediasi hubungan antara variabel Total 

Assets Turnover (TATO) terhadap variabel return saham. 

Total Assets Turnover (TATO) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa efisiennya seluruh aktiva atau sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan penjualan 
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dalam memperoleh laba yang tinggi. Menurut Sartono (1994) “perputaran total 

aktiva menunjukkan bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan 

keseluruhan aktiva untuk menciptakan penjualan dalam kaitannya untuk 

mendapatkan laba”. Hasil penelitian ini mendukung signaling theory yang 

menyatakan bahwa Total Assets Turnover (TATO) yang termasuk dalam 

informasi yang dipublish oleh perusahaan, secara tidak langsung mampu 

memberikan signal bagi investor dalam mempengaruhi return saham yang akan 

diperoleh melalui earning per share (EPS). Hal ini dikarenakan investor akan 

menilai bagaimana perusahaan mampu menggunakan aktiva dan seluruh modal 

yang dimiliki oleh perusahaan menjadi penjualan. Total Assets Turnover (TATO) 

yang tinggi dalam perusahaan manufaktur menggambarkan bahwa perusahaan 

sangat produktif dalam memproduksi barang, dan mampu menjualnya dengan 

harga pokok penjualan yang tidak begitu besar, sehingga laba yang akan 

dihasilkan akan semakin tinggi. Informasi tersebut akan membuat investor 

berpendapat bahwa semakin tinggi Total Assets Turnover (TATO) akan 

berpengaruh terhadap earning per share (EPS) dan akan menjadi signal bagi 

investor untuk memperoleh return saham semaksimal mungkin di pasar efisien. 

 

5.4.15 Pengaruh Price to Book Value (PBV) terhadap return saham melalui 

earning per share (EPS) 

Hipotesis H15 menyatakan bahwa earning per share (EPS) memediasi 

hubungan antara Price to Book Value (PBV) terhadap return saham. Hasil 

pengujian yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien jalur 

menunjukkan nilai 0,008 yang berarti antara variable yang dimediasi tersebut 

saling berpengaruh positif. Sedangkan nilai T-statistics diperoleh sebesar 0,472 

dimana hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics < 1,96. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel 
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Price to Book Value (PBV) terhadap variabel return saham melalui variabel 

earning per share (EPS) sebagai variabel yang memediasi hubungan kedua 

variabel tersebut. Sehingga dari hasil diatas dapat dinyatakan juga bahwa 

variabel earning per share (EPS) tidak mampu memediasi hubungan antara 

variabel Price to Book Value (PBV) terhadap variabel return saham. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung signaling theory yang menyatakan 

bahwa Price to Book Value (PBV) yang termasuk dalam informasi yang dipublish 

oleh perusahaan secara tidak langsung belum mampu memberikan signal 

kepada investor dalam mempengaruhi return saham yang akan diperoleh melalui 

earning per share (EPS). Hal ini mungkin disebabkan berapapun nilai rasio Price 

to Book Value (PBV) yang dihitung menggunakan harga saham di pasar (market 

value) terhadap nilai bukunya (book value) tidak mampu mempengaruhi variabel 

earning per share (EPS) yang diperoleh melalui laba terhadap total saham 

beredar yang dimiliki perusahaan. Tingginya Price to Book Value (PBV) 

memberikan informasi kepada investor bahwa nilai saham suatu perusahaan 

sudah tinggi terhadap nilai bukunya dan untuk melihat apakah Price to Book 

Value (PBV) dapat memberikan keuntungan bagi investor harus dibandingkan 

dengan melihat kinerja perusahaan. Jika kinerja perusahaan menunjukkan 

kinerja yang bagus maka investor akan mempunyai keyakinan melakukan 

investasi dan memperoleh return atas investasinya tersebut. 

 

5.4.16 Pengaruh ukuran perusahaan (SIZE) terhadap return saham melalui 

earning per share (EPS) 

Hipotesis H16 menyatakan bahwa earning per share (EPS) memediasi 

hubungan antara ukuran perusahaan (SIZE) terhadap return saham. Hasil 

pengujian yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien jalur 

menunjukkan nilai 0,042 yang berarti antara variable yang dimediasi tersebut 
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saling berpengaruh positif. Sedangkan nilai T-statistics diperoleh sebesar 2,170 

dimana hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics > 1,96. Hal 

ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara ukuran 

perusahaan (SIZE) terhadap return saham melalui earning per share (EPS). Oleh 

karena itu earning per share (EPS) dinyatakan mampu memediasi pengaruh 

antara ukuran perusahaan (SIZE) terhadap return saham. 

Ukuran perusahaan (SIZE) maksudnya adalah jumlah total aktiva 

perusahaan pada suatu periode tahun tertentu, semakin besar asset yang dimiliki 

oleh suatu entitas maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut 

(Homaifar,1994). Hal inilah mengapa total aktiva banyak dijadikan sebagai acuan 

sebagai ukuran perusahaan (SIZE). Hasil penelitian ini mendukung signaling 

theory yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) yang dihitung 

menggunakan total asset perusahaan, secara tidak langsung mampu 

memberikan signal bagi investor dalam mempengaruhi return saham yang akan 

diperoleh melalui earning per share (EPS). Semakin besar ukuran perusahaan 

(SIZE) maka kemampuan perusahan dalam produksi dan penjualannya akan 

semakin tinggi, dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap laba yang 

akan dihasilkan perusahaan. Perusahaan dianggap memiliki going concern yang 

lebih panjang daripada perusahaan yang berskala kecil. Selain itu dalam 

perusahaan besar tersedia banyak informasi akuntansi sepanjang tahunnya, 

sehingga informasi tersebut banyak digunakan oleh para investor untuk 

menginterpretasikan laporan keuangan dengan lebih baikdan dapat digunakan 

untuk memprediksi dan mengurangi ketidakpastian dalam memperoleh 

keuntungan (return). 
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5.4.17 Pengaruh Cash Flow Operation (CFO) terhadap return saham melalui 

earning per share (EPS) 

Hipotesis H17 menyatakan bahwa earning per share (EPS) memediasi 

hubungan antara Cash Flow Operation (CFO) terhadap return saham. Hasil 

pengujian yang tertera pada tabel diatas diketahui bahwa koefisien jalur 

menunjukkan nilai 0,005 yang berarti antara variable yang dimediasi tersebut 

saling berpengaruh positif. Sedangkan nilai T-statistics diperoleh sebesar 0,396 

dimana hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai T-statistics < 1,96. Hal 

ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Cash Flow 

Operation (CFO) terhadap return saham melalui earning per share (EPS). Oleh 

karena itu earning per share (EPS) dinyatakan tidak mampu memediasi 

pengaruh antara Cash Flow Operation (CFO) terhadap return saham. 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator 

yang menentukan apakah dari kegiatan operasinya perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman kepada pihak 

kreditor, memelihara kemampuan operasional perusahaannya, membayar 

deviden kepada investor dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan 

pada sumber pendanaan dari pihak luar (PSAK 2012 No. 2, p-12). Hasil 

penelitian ini tidak mendukung signaling theory yang menyatakan bahwa Cash 

Flow Operation (CFO) yang termasuk dalam informasi yang dipublish oleh 

perusahaan, secara tidak langsung tidak mampu memberikan signal bagi 

investor dalam mempengaruhi Return Saham yang akan diperoleh melalui 

earning per share (EPS). Informasi arus kas dari kegiatan operasi dianggap tidak 

memiliki informasi yang cukup akurat untuk benar-benar dapat memberikan 

gambaran tentang kondisi suatu perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan karena 

Cash Flow Operation (CFO) hanya memperhitungkan pendapatan setelah 

dikurangi beban–beban yang terkait dengan kegiatan operasional saja dan tidak 
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memperhitungkan aktivitas lain seperti aktivitas arus kas investasi serta 

pendanaan. Oleh karena itu arus kas operasi  tidak mampu mencerminkan laba 

perusahaan yang sebenarnya, sehingga investor menyukai informasi lain yang 

dianggap lebih mampu memberikan informasi untuk menentukan earning per 

share (EPS) perusahaan sehingga secara tidak langsung return atas investasi 

dari investor pun tidak dapat diperhitungkan secara tepat. 

 

5.5 Ringkasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar  di Bursa Efek Indonesia dengan purposive sampling method, sehingga 

diperoleh sebanyak 38 sampel perusahaan  manufaktur. Masa penelitian 

dilakukan selama 7 tahun yang dimulai dari tahun 2008 sampai 2014, semakin 

panjang masa penelitian diharapkan semakin meningkatkan realitas data dan 

hasil penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

SEM (Structural Equation Models) dengan metode Path Analisys. Path Analysis 

ini bermacam-macam tergantung hubungan antara model variabel-variabel yang 

akan diteliti. Dalam penelitian ini Path Analysis menggunakan model mediasi 

dengan arah hubungan antar variabel diatur searah. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan aplikasi 

SmartPLS 2.0 M3. Selanjutnya dengan metode tersebut dilakukan dilakukan 

beberapa pengujian-pengujian, tahapan tersebut antara lain melakukan 

penghitungan statistik deskriptif, menggambar diagram jalur (path analysis), 

pengujian linieritas, goodness of fit model, pengujian signifikansi variabel secara 

langsung (direct effect), dan pengujian signifikansi variabel secara tidak langsung 

(indirect effect) yang dihitung menggunakan metode perhitungan Sobel Test.  

Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk 

mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara 
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deskriptif. Secara khusus, statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan 

jumlah data dan menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan 

nilai maksimum dari variabel yang diteliti. Hasil analisis deskriptif diperoleh 

bahwa jumlah rata-rata (Mean) tertinggi terdapat pada variabel Return on Equity 

(ROE) sebesar 16,471 dan terendah pada variabel return saham sebesar 0,254. 

Selanjutnya standart deviation atau simpangan baku tertinggi juga diperoleh 

variabel Return on Equity (ROE) sebesar 28,364 dan terendah pada variabel 

return saham sebesar 0,576. 

Merancang model struktural (inner model), perancangan model struktural 

hubungan antar variabel pada Partial Least Square (PLS) didasarkan pada 

rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Apabila merancang model structural 

sudah dilakukan, hasil perancangan inner model  tersebut selanjutnya dinyatakan 

dalam bentuk diagram jalur. Tahap awal pengujian yang harus dilakukan dalam 

menggunakan aplikasi SmartPLS 2.0 M3 yaitu merancang model struktural 

penelitian. Setelah merancang model structural penelitian selanjutnya 

menentukan diagram jalur atau arah penelitian yang dalam penelitian ini 

menggunakan analisis jalur (path analysis). Setelah inner model dan diagram 

jalur terbentuk maka tinggal memasukkan data masing-masing variable akan 

diolah ke dalam model penelitian untuk selanjutnya dijalankan proses 

pengolahan data. Hasil dari pengolahan data tersebut selanjutnya digunakan 

untuk menghitung pengaruh signifikan antar variable berdasarkan rancangan 

model structural penelitian.  

Pengujian linieritas, pengujian data pada penelitian ini tidak memerlukan 

pengujian validitas dan reliabilitas karena data dalam penelitian ini tidak 

menggunakan skala likert, sehingga dilakukan uji linieritas. Pengujian linieritas 

dimaksudkan untuk mengetahui linier atau tidaknya hubungan antara variabel 

eksogen terhadap variabel endogen. Kriteria pengujian menyebutkan bahwa 
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apabila nilai probabilitas < level of significance (alpha (α=5%)) maka dinyatakan 

ada hubungan linier antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Jika 

terdapat variable yang tidak linier berarti variable tersebut memuat data extreme 

dan terjadi ketimpangan terhadap variable lainnya, sehingga variable tersebut 

tidak bias untuk diteliti. Pengujian linieritas dalam penelitian ini tidak ditemukan 

adanya variable yang tidak linier, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

semua hubungan antara variabel eksogen terhadap variabel endogen adalah 

hubungan yang linier 

Goodness of fit Model digunakan untuk mengetahui besarnya 

kemampuan variabel endogen untuk menjelaskan keragaman variabel eksogen, 

atau dengan kata lain untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel eksogen 

terhadap variabel endogen. Goodness of fit Model dalam analisis PLS dilakukan 

dengan menggunakan Q-Square predictive relevance (Q2) yang diambil dari nilai 

R-Square (R2) terhadap variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. R-

Square (R2) variabel Earning per share (EPS) bernilai 0,589 atau  58,9% dan R-

Square (R2) variabel return saham bernilai 0,045 atau 4,5%. Sehingga diperoleh 

Q-Square predictive relevance (Q2) bernilai 0,607 atau 60,7%. Hal ini dapat 

menunjukkan kontribusi variabel Net Profit Margin (NPM), Return on Equity 

(ROE), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Assets Turnover 

(TATO), Price to Book Value (PBV), ukuran perusahaan, Cash Flow Operation 

(CFO) dan Earning per share (EPS) terhadap Return Saham secara keseluruhan 

sebesar 60,7%, sedangkan sisanya sebesar 39,3% merupakan kontribusi 

variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Pengujian signifikansi variabel secara langsung (direct effect). Pengujian 

signifikansi digunakan untuk menguji hipotesis yang dikembangkan dalam model 

yaitu pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Kriteria pengujian 

menyatakan apabila nilai T-Statistics ≥ T-Table sebesar 1,96 dinyatakan terdapat 
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pengaruh signifikan. Hasil pengujian variabel secara langsung (direct effect)  

diperoleh sebanyak 5 variabel yang berpengaruh signifikan secara langsung 

(direct effect). Variabel tersebut antara lain Net Profit Margin (NPM) terhadap 

earning per share (EPS) adalah sebesar 3,588, Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap earning per share (EPS) adalah sebesar 2,912, Total Assets Turnover 

(TATO) terhadap earning per share (EPS) adalah sebesar 2,540, Ukuran 

Perusahaan terhadap earning per share (EPS) adalah sebesar 2,773, Earning 

Per Share (EPS) terhadap Return Saham adalah sebesar 3,487.  

Pengujian signifikansi secara tidak langsung melalui variabel mediasi 

(indirect effect) dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat 

pengaruh secara tidak langsung antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

melalui variabel yang memediasi hubungan kedua variabel tersebut. Kriteria 

pengujian menyatakan bahwa apabila T-Statistics ≥ T-Table  1,96 dinyatakan 

terdapat pengaruh signifikan secara tidak langsung (indirect effect). Hasil 

pengujian tidak langsung (indirect effect) dapat dilihat setelah dihitung 

menggunakan metode Sobel Test. Perhitungan Sobel Test tidak dapat dilakukan 

sebelum melakukan pengujian secara langsung (direct effect). Selanjutnya hasil 

pengujian signifikansi secara tidak langsung melalui variabel mediasi (indirect 

effect) terdapat 4 variabel yang berpengaruh signifikan secara tidak langsung 

(indirect effect). Variabel tersebut antara lain earning per share (EPS) memediasi 

hubungan antara Net Profit Margin (NPM) terhadap Return Saham sebesar 

2,500, earning per share (EPS) memediasi hubungan antara Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap Return Saham sebesar -2,235, earning per share (EPS) 

memediasi hubungan antara Total Assets Turnover (TATO) terhadap Return 

Saham sebesar 2,053, earning per share (EPS) memediasi hubungan antara 

Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham sebesar 2,170. 
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Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan yang diukur 

melalui Net Profit Margin (NPM), Debt to Equity Ratio (DER), Total Assets 

Turnover (TATO), Ukuran perusahaan (SIZE) secara langsung (direct effect) 

mempengaruhi earning per share (EPS) yang dihitung melalui laba perusahaan. 

Sedangkan Return Saham secara langsung dipengaruhi oleh earning per share 

(EPS). Pengaruh tidak langsung (indirect effect) dalam penelitian ini 

menggunakan analisis jalur (path analysis) yang dapat disimpulkan bahwa 

Return Saham dipengaruhi secara tidak langsung terhadap Net Profit Margin 

(NPM), Debt to Equity Ratio (DER), Total Assets Turnover (TATO), dan 

Ukuran perusahaan (SIZE) melalui earning per share (EPS) sebagai variabel 

mediasi.  

Variabel earning per share (EPS) berfungsi sebagai variabel mediasi 

berhasil menguatkan pengaruh antara variabel eksogen berupa rasio keuangan, 

arus kas, dan ukuran perusahaan terhadap variabel endogen berupa Return 

Saham. Fungsi dari variabel mediasi adalah semakin menguatkan hasil 

penelitian dan hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen, 

sehingga di dalam penelitian variabel mediasi dimasukkan ke dalam kerangka 

penelitian dan termasuk ke dalam hipotesis penelitian. Terbukti pada hasil 

pengujian secara tidak langsung (indirect effect) hasil yang diperoleh melalui 

mediasi earning per share (EPS) diperoleh hasil yang sama dengan pengujian 

secara langsung (direct effect), bahkan dengan adanya variabel mediasi makin 

menguatkan hubungan secara tidak langsung (indirect effect) antara rasio 

keuangan, arus kas, dan ukuran perusahaan terhadap return saham. 

 

 

 

 


	116020310011032_COVER + DAFTAR ISI.pdf
	116020310011032_BAB 1.pdf
	116020310011032_BAB 2.pdf
	116020310011032_BAB 3.pdf
	116020310011032_BAB 4.pdf
	116020310011032_BAB 5 (1).pdf

