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ABSTRAK 
 
 
Wahid Wachyu Adi Winarto, 2006, PENGARUH KINERJA KEUANGAN 
TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA TAHUN 2005. Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. 83 halaman. 

 
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Return Saham 

Dalam perdagangan efek khususnya saham informasi memiliki peran yang 
dominan. Para investor yang melakukan aktivitas investasi di pasar modal 
memerlukan berbagai macam informasi yang terdiri dari fundamental dan teknikal. 
Kedua informasi ini bisa digunakan sebagai dasar bagi investor untuk memprediksi 
return. Resiko dan ketidakpastian, jumlah, waktu dan faktor lain yang dapat 
dipergunakan unuk memprediksi return saham. Informasi kinerja keuangan 
merupakan informasi yang diperoleh dari kondisi intern perusahaan seperti laporan 
keuangan. Informasi laporan keuangan terdiri dari beberapa rasio keuangan antara 
lain rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio pasar, rasio profitabilitas, rasio laverage. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja keuangan perusahaan yang diwakili 
oleh rasio Debt To Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price Earning 
Ratio (PER), Price To Book Value (PBV).  

Populasi  yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEJ tahun 2005. jumlah sampel yang digunakan adalah 43 perusahaan 
dari 151 perusahaan yang di ambil menggunakan purposive sampling. Periode 
pengamatan ini tahun 2005. Data sekunder menggunakan metode dokumentasi 
diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan. Teknik regresi 
berganda digunakan untuk menguji pengaruh Debt To Equity Ratio (DER), Earning 
Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price To Book Value (PBV) terhadap 
return saham.  

Nilai F sebesar 6.009 dengan tingkat signifikansinya 0.001 menunjukkan 
adanya pengaruh variabel independen terhadap varabel dependen. Dengan demikian 
ada pengaruh signifikan dari Debt To Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), 
Price Earning Ratio (PER), Price To Book Value (PBV) terhadap return saham 
sehingga empat variabel independen bisa digunakan analis dan investor untuk 
memprediksi return saham.Dari keempat variabel independen hanya tiga variabel 
yang mempengaruhi return saham yaitu DER. EPS, dan PBV ditunjukkan dari t 
hitung > t tabel yaitu DER sebesar -2.227, EPS sebesar 3.448, dan PBV sebesar -
2.284 sedangkan t tabel sebesar 1.684. Adjusted R2 yang diperoleh sebesar 0.387 
berarti bahwa 38.7% perubahan harga saham dapat dijelaskan oleh Debt To Equity 
Ratio (DER), arning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price To Book 
Value (PBV) sedang sisanya 61.30% dijelaskan sebab-sebab lain. 

Simpulan dari penelitian ini adalah secara simultan variabel DER, EPS, PER 
dan PBV berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Secara parsial 
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Ternyata dari empat variabel independen yang digunakan ada tiga variabel 
independen yang mempengaruhi return saham secara signifikan yaitu Debt To Equity 
Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price To Book Value (PBV). Pengaruh Price 
Earning Ratio (PER) terhadap return saham tidak signifikan, berarti .pada tahun 2005 
investor kurang memperhatikan kondisi emiten khususnya rasio PER dalam 
melakukan investasi saham. Mengingat keterbatasan peneliti maka penelitian ini 
dapat dilanjutkan dengan menambah jumlah sampel, dan menambah variabel lain 
yang belum diteliti pada perusahaan manufaktur. 
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dengan cara anda sendiri. 

 

Anda tidak tenggelam karena jatuh ke air, anda tenggelam karena diam 

disana, kesuksesan dan keberhasilan bahkan kegagalan serta kekecewaan 

merupakan bagian dari proses dalam hidup ini, tetapi yang lebih penting bagi 

kita adalah berusaha untuk menjadi lebih baik. 

 

Jangan biarkan jiwamu sepi bagai nada hampa tiada arti, tapi 

warnailah hidupmu dengan melakukan hal yang terbaik menurut keinginanmu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini dirancang  untuk mengamati kesempatan investasi terhadap 

suatu perusahaan, kaitannya dengan pengamatan kinerja keuangan perusahaan 

yang diukur dengan menggunakan analisis rasio Debt to Equity Ratio (DER), 

Earning Per Share (EPS), Price Earnig Ratio (PER), Price to Book Value (PBV). 

Penelitian ini mengkaji empat analisis rasio tersebut pada perusahaan manufaktur 

yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan manufakatur yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta tahun 2005. 

A. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek psikologis yang dibatasi oleh 

kriteria tertentu, obyek psikologis merupakan obyek yang bisa diraba maupun 

obyek abstrak. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sejak tahun 2004 

dan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang berakhir pada 31 Desember 

2005.  

Diambilnya Bursa Efek Jakarta sebagai obyek pengamatan karena 

Bursa Efek Jakarta sebagai barometer aktivitas pasar modal di Indonesia. 

Disamping itu frekuensi perdagangan dan variasi harga saham jauh lebih besar 

dan tinggi jika dibandingkan dengan Bursa Efek Surabaya. 

Dipilihnya perusahaan manufakatur karena lebih dari separuh 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta adalah perusahaan manufaktur 
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untuk menjernihkan analisis, maka perlu mengkonsentrasikan pada 

perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 151 perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta tahun 2005. 

B. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

1996: 115). Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Dengan kata lain populasi yang dijadikan sampel adalah populasi 

yang mempunyai kriteria tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti. Beberapa 

kriteria pemilihan sampel digunakan untuk menghindari bias yang 

disampaikan oleh informasi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Termasuk golongan saham manufaktur. 

2. Terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2005. 

3. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di BEJ dalam tahun 2005 

4. Laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan dalam bentuk laporan 

keuangan auditan secara lengkap, selambat-lambatnya pada akhir bulan 

ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Dalam penelitian ini sampel ditetapkan 43 perusahaan manufaktur 

yang namanya telah terdaftar di pasar modal dari tahun 2004. 

 



 48

C. Variabel Penelitian 

Variable penelitian adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Arikunto,1997: 97). 

Variable dalam penelitian ini adalah: 

1. Variable Independen 

Pada penelitian ini variabel independen adalah kinerja keuangan 

yang dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun 2005. Jumlah 

variable independen yang diteliti ada empat yaitu Debt to Equity Ratio,  

Earning Per Share, Price Earning Ratio, Price to Book Value. 

a. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to equity ratio menggambarkan perbandingan antara total 

utang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber 

pendanaan usaha. 

Debt to equity ratio mengungkapkan bagaimana penggunaan 

pendanaan perusahaan dari struktur modal yang dimiliki oleh 

perusahaan yang berasal dari utang jangka panjang dan modal yang 

berasal dari ekuitas. 

Rasio ini diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Debt to Equity Ratio =
Modal

PanjangJangkagU tan  

(Arifin, 1999: 85) 
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b. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi 

pemiliknya. 

Rasio ini diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Earning Per Share = 
BeredarSahamJumlah

BersihLaba  

(Tandelilin, 2001: 242) 

c. Price Earning Ratio (PER) 

Rasio ini menggambarkan ketersediaan investasi membayar 

suatu jumlah tertentu  untuk setiap perolehan laba perusahaan. Price 

earning ratio dapat dihitung dengan perbandingan antara harga pasar 

per lembar saham dan laba bersih per lembar saham. 

Rasio ini diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Price Earning Ratio = 
EPS

SahamPerPasaraH arg  

(Rangkuti, 2001:157) 

d. Price to Book Value (PBV) 

Price to Book Value (PBV) yaitu rasio untuk membandingkan 

harga pasar sebuah saham dengan nilai buku sebenarnya. 

Rasio ini diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

BVS
SahamaHValueBookToice argPr =  

(Arifin, 1999: 89) 
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  Sedangkan untuk mencari Book Value Per Share digunakan 

rumus: 

BeredarSahamJumlah
ModalTotalBVS =  

(Jogiyanto, 2003: 82) 

2. Variabel dependen merupakan return saham. 

Saham suatu perusahaan bisa dinilai dari pengembalian (return) 

yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. 

Return saham dihitung dengan cara mengurangkan harga saham pada 

waktu tertentu dengan harga saham pada periode sebelumnya. Pada 

penelitian ini return saham diambil dari rata-rata harga saham 4 hari 

sebelum publikasi dan 4 hari setelah publikasi. Didasarkan pada penelitian 

Kurniawan (2002) tentang efisiensi pasar bentuk setengah kuat. 

Dengan demikian return saham dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1

1

−

−−
=

t

tt
t

P
PPR  

Rt : Return Saham 

Pt : Harga Saham Waktu Tertentu 

Pt-1 : Harga Saham Periode Sebelumnya 

 (Ahmad, 2004: 104) 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu 

cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, 
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transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya (Arikunto, 1997: 236). Dalam penelitian ini metode dokumentasi, 

data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data sekunder untuk 

mengetahui harga saham penutupan (closing price) pada saat publikasi laporan 

keuangan  tahun 2005 dan laporan keuangan tahunan tahun 2005. Data 

diperoleh dari beberapa sumber, yaitu: media cetak, media elektronik, sumber 

informal yang berupa, JXS statistik (semestera dan tahunan) Indonesian 

Capital Market Direktory yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Jakarta. 

E. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah pengolahan data dengan menggunakan aturan yang 

sesuai dengan pendekatan pendekatan penelitian. Untuk memperoleh hasil 

yang baik, maka perlu dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. 

1. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data penelitian untuk menguji apakah dalam 

model statistik variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak 

normal. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal 

atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilihat dengan 

memperhatikan penyebaran data (titik) pada normal p plot regression 

standarred residual yaitu: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2  + b3X3  + b4X4  + u 

Keterangan 

Y  = Return  Saham 

a  = Konstanta 

b1- b5  = Koefisien variable-variabel independen 

X1  = Debt to Equity Ratio 

X2  = Earning Per Share 

X3  = Price Earning Ratio 

X4  = Price to Book Value 

u  = Variabel pengganggu 

(Gujarati, 1995: 91) 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara dua variabel. 

Nilai koefisien determinasi yang biasanya diberi simbul R2 menunjukkan 

hubungan pengaruh dua variabel yaitu variabel independen (Debt to Equity 

Ratio, Earning Per Share, Price Earning Ratio dan Price to Book Value) 

dan Variabel dependen dari hasil perhitungan tertentu. Sedangkan r2 
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digunakan utnuk mengukur derajat hubungan antara tiap variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial (Sudjana, 2002: 

383) 

4. Pengujian asumsi klasik 

Menurut Gujarati (1995) bahwa dalam analisis linier berganda 

perlu menghindari penyimpangan asumsi klasik supaya tidak timbul 

masalah dalam penggunaan analisis regresi linier berganda. Dalam 

penelitian ini asumsi klasik yang dianggap penting dalam penelitian yaitu: 

a. Multikolinieritas  

Adalah suatu keadaan dimana antar variabel independent yang 

terdapat dalam model regresi memiliki hubungan yang sempurna atau 

mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Jika 

suatu koefisien regresi mengandung multikolinieritas maka kesalahan 

standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya 

variabel independen.  Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dilakukan dengan cara meregresikan model analisis 

dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan 

menggunakan Variance Inflating Factor (VIF) dan Tolerance Value 

(Gujarati:1995). Batas nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai Tolerance 

Value kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas dan harus 

dikeluarkan dari model. 
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b. Uji Heterokedastisitas 

Asumsi penting dalam regresi linier klasik adalah bahwa 

gangguan yang muncul dalam model regresi korelasi adalah 

homokedastis yaitu semua gangguan mempunyai variasi yang sama. 

Dalam regresi mungkin ditemui gejala heterokedastisitas. Pengujian ini 

dilakukan dengan metode grafik. 

Pengujian heterokedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik (Y prediksi dikurangi Y sesungguhnya) yang telah 

distudentized (Singgih, 2001: 210). Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik atau poin-poin yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar 

kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas. 

2. Jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol (0) pada sumbu Y maka tidak terjadi 

Heterokedastisitas 

5. Uji Hipotesis 

a. Analisis Uji F 

Analisis ini digunakan untuk menguji keberartian koefisien 

regresi linier berganda, dengan rumus sebagi berikut: 

a. Menentukan  rumus 

)/()1(
)1/(

2

2

knR
kRF

−−
−

=  
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Keterangan: 

F : F hitung 

R2 : Koefisien Determinan 

k  : Jumlah variabel independent 

n : Jumlah sample 

( Gujarati, 1995: 120) 

b. Kriteria Hipotesis 

Ho : β = 0  : Secara parsial tidak ada pengaruh yang berarti 

antara variabel   independen terhadap variabel dependen. 

Hα : β ≠ 0  : Secara bersama-sama ada pengaruh yang berarti 

antara variabel independent terhadap variabel dependen. 

c. Kriteria penerimaan hipotesis pada level of signifikan sebesar 95% 

(α= 0,05) dengan derajat kebebasan (d.f) = (k) dan (n-k-1) 

d. Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Hα diterima 

Jika Fhitung < Ftabel maka Ho ditolak dan Hα ditolak 

b. Analisis uji t 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui signifikan atau 

tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Uji analisis regresi linier berganda dilakukan dengan uji t. 

Langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Merumuskan hipotesis  

Ho  :  β  = 0 (tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen). 
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Hα :  β ≠ 0 (ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen). 

b. Menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5% dan degree of 

freedom (df) = (n-k) untuk menentukan besarnya nilai t table 

sebagi batas daerah penerimaan / penolakan hipotesis. 

c. Menghitung nilai thitung dengan rumus  thitung = 
1

1

σβ
β  

d. Membandingkan thit dengan ttabel dengan kriteria jika thitung < ttabel, 

maka Ho diterima, sedang jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Obyek Penelitian 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian perusahaan 

manufaktuar yang terdaftar di Bursa Efek Jakarata selama tahun 2005 

jumlah emiten perusahaan manufaktur sebanyak 151 perusahaan. 

Perusahaan manufaktur terdiri dari sub sektor industri, sub sektor industri 

tersebut diantaranya yaitu: food and Beverages, Tobacco Products, Textile 

Mill Products, Apparel and Other Textile Products, Lumber and Wood 

Products, Paper and Allied Products, Chemical and Allied Products, 

Adhesive, Plastic Products, Cement, Metal, Machinery, Cables, Electrik 

and EletronicsEquipment, Automotive and Allied Products, Photographic 

Equipment, Pharmaceutikal, Consumer Goods, Other Manufakturing, 

Fabricated Metal Products, Stone Clay and Concrete Products. 

2. Perusahaan-Perusahaan Sampel Penelitian 

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 

43 perusahaan manufaktur yang diambil dari berbagai sub sektor industri. 

Perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2004 dan 

perusahaan telah memenuhi kriteria sampling sebagai berikut: 

a. Termasuk golongan saham manufaktur. 

b. Terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2005. 
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c. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di BEJ dalam tahun 

2005 

d. Laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan dalam bentuk laporan 

keuangan auditan secara lengkap, selambat-lambatnya pada akhir 

bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. 

Perusahaan – perusahan yang menjadi sampel penelitan itu 

diantaranya dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1  Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Yang Menjadi Sampel 

Penelitian. 

No Kode Nama Perusahaan 
1 AQUA Aqua Golden Missisipi 
2 INDF Indofood sukses Makmur 
3 SHDA Sari Husada 
4 STTP Siantar Top  
5 ULTJ Ultra Jaya Milk Industri 
6 BATI BAT Indonesia 
7 HMSP HM Sampoerna 
8 FMII Fortune Mate Indonesia 
9 PBRX PAN Brothers 

10 RICY Ricky Putra Globalindo 
11 BATA Sepatu Bata 
12 SULI Sumalindo Lestari Jaya 
13 SPMA Suparma  
14 AKRA Aneka Kimia Raya 
15 SOBI Sorini Corporation 
16 UNIC Unggul Indah Cahaya 
17 AMFG Asahimas Flat Glass 
18 DYNA Dynaplast 
19 LMPI Langgeng Makmur Plastik 
20 SMPL Summiplast Interbuana] 
21 INTP Indocement Tunggal Perkasa 
22 SMCB Semen Cibinong 
23 CTBN Citra Tubindo 
24 LMSH Lion Mesh Prima 
25 LION Lion Metal Work 
26 ARNA Arwana Citra Mulia 
27 MLIA Mulia Industrindo 
28 IKBI Sumi Indo Kabel 



 59

No Kode Nama Perusahaan 
29 SCCO Supreme Cable Manufakturing 
30 VOKS Voksel Elekronik  
31 MTDL Metrodata Elektronik 
32 MLPL Multipolar Corporation 
33 TCID Mandom Indonesia 
34 KLBF Kalbe Farma 
35 KAEF Kimia Farma  
36 ACAP Andhi Chandara Automotive 
37 ASII Astra International 
38 AUTO Astra Otoparts 
39 BRAM Branta Mulia 
40 HEXA Hexindo Adi Perkasa  
41 SMSM Selamat Sempurna  
42 TURI Tuas Ridean 
43 UNTR United Tractors  

Sumber: Lampiran 1 

3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan hasil perhitungan  

sebagai berikut: 

a. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) yang besar biasanya berdampak buruk 

bagi perusahaan karena tingginya tingkat hutang menyebabkan beban 

bunga semakin besar yang berarti mengurangi tingkat keuntungan dan 

sebaliknya penurunan DER akan menunjukkan kinerja perusahaan 

yang baik. Hubungan variabel DER dengan return saham adalah 

berbanding terbalik dimana jika DER meningkat maka return saham 

akan menurun dan bila DER menurun maka return saham akan 

meningkat. Untuk lebih jelasnya daftar DER perusahaan manufaktur 

lihat pada lampiran 2. 

Berdasarkan  hasil analisis SPSS 13.00 For Windows dengan 

memasukkan semua data yang N valid menunjukan data yang 
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terproses adalah 43. N Missing menunjukan data yang tidak terproses 

adalah 0. Dengan rata-rata atau Mean  sebesar 1.2358, rentang rata-

rata populasi minimum dan maksimum yaitu antara 0.15 sampai 4.12. 

Standar deviasi adalah 0.96006. Pangkat dua dari  standar deviasi 

adalah varians. Semakin besar standar deviasi dan varians berarti 

berarti menunjukkan data semakin bervariasi. Angka varian adalah 

0.922.  

Ringkasan penjelasan analisis deskripsi variabel Debt to 

Equity Ratio dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 Analisis Deskripsi Debt to Equity Ratio Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2005 

Statistics

DER
43
0

1.2358
.14641
.8700

.96006
.922
3.97
.15

4.12

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

 
 

b. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) adalah laba bersih per lembar saham 

biasa yang beredar selama satu periode. Earning Per Share (EPS) 

merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan oleh investor 

untuk menganalisis kemampuan perusahaan mencetak laba 
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berdasarkan saham yang dimilikinya. Untuk lebih jelasnya daftar EPS 

perusahaan manufaktur lihat pada lampiran 2. 

Pemodal seringkali memusatkan perhatiannya pada laba per 

lembar saham dalam analisisnya. Kalau perusahaan bisa memperoleh 

laba yang makin besar, maka secara teoritis perusahaan akan bisa 

membagikan keuntungan kepada pemodal. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa kalau kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, harga saham akan 

meningkat. Dengan kata lain profitabilitas akan mempengaruhi harga 

saham. 

Berdasarkan  hasil analisis SPSS 13.00 For Windows dengan 

memasukkan semua data yang N valid menunjukan data yang 

terproses adalah 43. N Missing menunjukan data yang tidak terproses 

adalah 0. Dengan rata-rata atau Mean  sebesar 600.1098, rentang rata-

rata populasi minimum dan maksimum yaitu antara -599.35 sampai 

4950. Standar deviasi adalah 1066.892. Pangkat dua dari  standar 

deviasi adalah varians. Semakin besar standar deviasi dan varians 

berarti berarti menunjukkan data semakin bervariasi. Angka varian 

adalah 1138258.  

Ringkasan penjelasan analisis deskripsi variabel Earning Per 

Share (EPS) dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3 Analisis Deskripsi Earning Per Share (EPS) Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2005 

Statistics

EPS
43

0
600.1098

162.69944
265.5500
1066.892
1138258
5549.35
-599.35
4950.00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

 
 

c. Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio yang lazim 

dipakai untuk mengukur harga pasar setiap lembar saham biasa 

dengan laba per lembar saham. PER didapat dari harga saham yang 

dibagi dengan laba per lembar saham. Untuk lebih jelasnya daftar PER 

perusahaan manufaktur lihat pada lampiran 2.  

Price Earning Ratio (PER) sering dipakai untuk 

mengelompokkan saham berdasarkan tingkat pertumbuhannya. Saham 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi umumnya memiliki Price 

Earning Ratio (PER) yang tinggi pula. Dengan kata lain investor 

bersedia membeli saham dengan Price Earning Ratio (PER) yang 

tinggi, karena mereka mengharapkan akan memperoleh aliran kas 

masuk yang lebih besar di masa yang akan datang. 
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Berdasarkan  hasil analisis SPSS 13.00 For Windows dengan 

memasukkan semua data yang N valid menunjukan data yang 

terproses adalah 43. N Missing menunjukan data yang tidak terproses 

adalah 0. Dengan rata-rata atau Mean  sebesar 6.2209, rentang rata-

rata populasi minimum dan maksimum yaitu antara -1.03 sampai 

22.78. Standar deviasi adalah 5.02844. Pangkat dua dari  standar 

deviasi adalah varians. Semakin besar standar deviasi dan varians 

berarti berarti menunjukkan data semakin bervariasi. Angka varian 

adalah 25.285.  

Ringkasan penjelasan analisis deskripsi variabel Price Earning 

Ratio (PER)  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4 Analisis Deskripsi Price Earning Ratio (PER) Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2005 

Statistics

PER
43

0
6.2209
.76683
5.8400

5.02844
25.285

23.81
-1.03
22.78

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

 
 

d. Price to Book Vakue (PBV) 

Hubungan antara harga pasar saham dan nilai buku per lembar 

saham bisa juga dipakai sebagai pendekatan alternatif untuk 
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menentukan nilai suatu saham, karena secara teoritis, nilai pasar suatu 

saham haruslah mencerminkan nilai bukunya.  

Berdasarkan  hasil analisis SPSS 13.00 For Windows dengan 

memasukkan semua data yang N valid menunjukan data yang 

terproses adalah 43. N Missing menunjukan data yang tidak terproses 

adalah 0. Dengan rata-rata atau Mean  sebesar 1.4026, rentang rata-

rata populasi minimum dan maksimum yaitu antara 0.19 sampai 7.11. 

Standar deviasi adalah 0.54463. Pangkat dua dari  standar deviasi 

adalah varians. Semakin besar standar deviasi dan varians berarti 

berarti menunjukkan data semakin bervariasi. Angka varian adalah 

0.297.  

Ringkasan penjelasan analisis deskripsi variabel Price to Book 

Vakue (PBV) dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5 Analisis Deskripsi Price to Book Vakue (PBV) Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2005 

Statistics

PBV
43

0
1.4026
.19781
1.0900

1.29712
1.683

6.92
.19

7.11

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
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e. Return Saham (RS) 

Return saham merupakan tingkat pengembalian atas 

kepemilikan sekuritas. Konsep return saham yang dipakai di sini 

adalah capital again atau capital loss.  

Beberapa perusahaan menunjukkan kinerja yang terus 

meningkat. Aspek seperti kinerja historis, persaingan, kebijakan 

pemerintah perlu mendapat perhatian, meskipun kinerja masa yang 

akan datang tidak selalu konsisten dengan kinerja di waktu yang lalu. 

Untuk lebih jelasnya daftar return saham perusahaan manufaktur lihat 

pada lampiran 2. 

Berdasarkan  hasil analisis SPSS 13.00 For Windows dengan 

memasukkan semua data yang N valid menunjukan data yang 

terproses adalah 43. N Missing menunjukan data yang tidak terproses 

adalah 0. Dengan rata-rata atau Mean  sebesar 0.0779, rentang rata-

rata populasi minimum dan maksimum yaitu antara -0.57 sampai 0.45. 

Standar deviasi adalah 0.14915. Pangkat dua dari  standar deviasi 

adalah varians. Semakin besar standar deviasi dan varians berarti 

berarti menunjukkan data semakin bervariasi. Angka varian adalah 

0.02275.  

Ringkasan penjelasan analisis deskripsi variabel return saham 

dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6 Analisis Deskripsi Return Saham Perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEJ tahun 2005 

Statistics

RS
43

0
.0779

.02275
.0500

.14915
.022
1.02
-.57
.45

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

 
 

4. Analisis Data 

Setelah dilakukan analisis data yang diperoleh maka didapatkan 

hasil penelitian tentang pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Earning 

Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV) 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur tahun 2005. 

a. Pengujian normalitas data 

Pengujian normalitas data penelitian untuk menguji apakah 

dalam model statistik variabel-variabel penelitian berdistribusi normal 

atau tidak normal. Model regresi yang baik adalah mempunyai 

distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat 

dilihat dengan memperhatikan penyebaran data (titik) pada normal p 

plot regression standarred residual yaitu: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

Gambar. 2 Hasil Uji Normalitas Data 

 

Dari grafik normal p-plot terlihat  bahwa titik-titik menyebar 

di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga 

dalam penelitian tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti 

berdistribusi normal. 

b. Persamaan Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), 

Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price to Book 

Value (PBV) terhadap return saham digunakan analisis linier 

berganda. 
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Tabel 7 Hasil Analisis Regresi DER, EPS, PER, PBV Terhadap 

Return Saham 

Coefficientsa

.18267 .047 3.922 .000
-.04549 .020 -.293 -2.227 .032
.00007 .000 .476 3.448 .001

-.00621 .004 -.209 -1.647 .108
-.03557 .016 -.309 -2.284 .028

(Constant)
DER
EPS
PER
PBV

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: RSa. 
 

 
 

ANOVAb

.362 4 .090 6.009 .001a

.572 38 .015

.934 42

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

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

Dependent Variable: RSb. 
 

Model Summary b

.622a .387 .323 .12272
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

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

Dependent Variable: RSb. 
 

Dari Tabel 7 dapat disusun persamaan regresi linier berganda: 

Y = 0.18267 -0.04549DER +0.00007EPS -0.0621PER -0.3557PBV. 

Dari persamaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konstanta (α) sebesar 0.18267 artinya bahwa jika perusahaan tidak 

mempublikasikan laporan keuangan dan rasio keuangan (Debt to 

Equity Ratio, Earning Per Share, Price Earning Ratio , Price to 
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Book Value) maka return saham naik sebesar 0.18% atau 

mengalami kenaikan sebesar 0.18%. 

2. Koefisien regresi untuk Debt to Equity Ratio (b1) sebesar -0.04549 

artinya bahwa setiap perubahan satu satuan pada rasio keuangan 

Debt to Equity Ratio maka return saham akan mengalami 

penurunan sebesar 0,04549%. Dalam hal ini faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi return saham dianggap tetap. 

3. Koefisien regresi untuk Earning Per Share (b2) sebesar 0.00007 

artinya bahwa setiap perubahan satu satuan pada rasio keuangan 

Earning Per Share maka return saham akan mengalami kenaikan 

sebesar 0.00007%. Dalam hal ini faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi return saham dianggap tetap. 

4. Koefisien regresi untuk Price Earning Ratio (b3) sebesar -0.0621 

artinya bahwa setiap perubahan satu satuan pada rasio keuangan 

Price Earning Ratio maka return saham akan mengalami 

penurunan sebesar 0.0621%. Dalam hal ini faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi return saham dianggap tetap. 

5. Koefisien regresi untuk Price to Book Value  (b4) sebesar -0.03557 

artinya bahwa setiap perubahan satu satuan pada rasio keuangan 

Price to Book Value maka return saham akan mengalami 

penurunan sebesar 0.03557%. Dalam hal ini faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi return saham dianggap tetap. 
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c. Koefisien Determinasi (R2)  

Pada periode ini koefisien korelasi antara varibel independen 

dan dependen dari Tabel 7 diperoleh sebesar 0.622 (R = 62.2%), yang 

berarti bahwa tingkat keeratan hubungan antara variabel independen 

dan dependen adalah 62.2%. 

Untuk mengetahui besarnya persentase variasi variabel terikat 

yang dijelaskan oleh variasi variabel bebas, maka dicari nilai R2. Dari 

Tabel 7 diperoleh nilai R2 sebesar 0.387 koefisien ini menunjukkan 

bahwa 38.7% variasi return saham dapat dijelaskan oleh variabel Debt 

To Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), Price To Book Value (PBV). 

d. Pengujian Asumsi Klasik 

1. Pengujian Multikolineritas  

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen saling berhubungan secara linier. Jika diantara 

variabel-variabel independen yang digunakan sama sekali tidak 

berhubungan satu dengan yang lain, maka dapat dikatakan bahwa 

tidak terjadi multikolineritas. Pengujian multikolineritas 

dilaksanakan dengan menggunakan VIF dan Tolerance. Hasil 

analisis terhadap multikolineritas dapat dilihat pada tabel 8. 

 

 

 



 71

Tabel 8 Hasil Uji Multikolineritas Periode 2005 

Coefficientsa

.933 1.072

.845 1.184

.998 1.002

.878 1.139

DER
EPS
PER
PBV

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: RSa. 
 

Indikasi terjadinya multikolineritas adalah bila batas VIF 

adalah 10 dan Tolerance 0,1. jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan 

Tolerance kurang dari 0,1 maka terjadi multikolineritas. Dari 

analisis terlihat bahwa semua variabel independen lolos dari 

masalah multikolineritas atau tidak ada variabel independen yang 

terkena multikolineritas. 

2. Uji Heterokedastisitas 

Asumsi penting dalam regresi linier klasik adalah bahwa 

gangguan yang muncul dalam model regresi korelasi adalah 

homokedastis yaitu semua gangguan mempunyai variasi yang 

sama. Dalam regresi mungkin ditemui gejala heterokedastisitas. 

Pengujian ini dilakukan dengan metode grafik. 

Pengujian heterokedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik (Y prediksi dikurangi Y sesungguhnya) yang 

telah distudentized (Singgih, 2001: 210). Dasar pengambilan 

keputusan: 
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1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik atau poin-poin yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar 

kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas. 

2. Jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol (0) pada sumbu Y maka tidak terjadi 

Heterokedastisitas. 

Gambar. 3 Hasil Uji Heterokedastatisitas Periode 2005 

 

 

Heterokedastatisitas tidak terjadi jika data terpencar disekitar 

angka nol (0 pada sumbu Y) dan tidak membentuk suatu pola/ trend 

garis tertentu. Dari gambar uji heterokedastatisitas, terlihat sebaran 

data ada disekitar titik nol dan tidak tampak adanya suatu pola 

tertentu pada sebaran data tersebut. Maka dapat dikatakan tidak 

terjadi heterokedastatisitas. 
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e. Pengujian Hipotesisis 

1. Pengujian Hipotesis  Pertama (H1) 

H1 = terdapat pengaruh signifikan antara Debt To Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), Price To Book Value (PBV) secara simultan terhadap 

Return. 

Pengujian ini menggunakan uji F dengan derajat 

signifikansi 5%. Pengujian simultan dengan uji F bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama 

mampu menjelaskan variabel dependen. Hipetesis yang diajukan 

adalah hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis 

nol bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Keputusan akan diambil apabila F hitung > F tabel, maka 

hipotesis nol ditolak atau menerima hipotesis alternatif. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi 

dapat dilihat pada tabel 7 diketahui bahwa F hitung sebesar 6.009 

dan diketahui F tabel sebesar 2,61 ini berarti bahwa F hitung > F 

tabel. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh  

signifikan terhadap return saham di Bursa Efek Jakarta selama 

tahun 2005 pada perusahaan manufaktur.  
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Hasil uji F ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang 

menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara  kinerja 

keuangan perusahaan yang terdiri dari Debt to Equity Ratio 

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

Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV) terhadap return 

saham diterima.  

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

H2 = terdapat pengaruh signifikan antara Debt To Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), Price To Book Value (PBV) secara parsial terhadap Return. 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis secara parsial 

terlebih dulu diajukan hipotesis nol (Ho) dan Hipotesis alternatif 

(Ha). Hipotesis nol menyatakan bahwa tiap-tiap variabel 

independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Sementara hipotesis alternatif menyatakan bahwa tiap-

tiap variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Pengujian dua sisi dengan menggunakan uji statistik t dan 

tingkat signifikan 5%, maka keputusan dapat diambil dengan 

syarat: 

a) Menolak Ho apabila t hitung > t tabel. Artinya tiap-tiap 

variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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b) Menerima Ho apabila t hitung < t tabel. Artinya bahwa tiap-

tiap variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi 

dapat dilihat pada tabel 7 diketahui bahwa t hitung untuk masing-

masing variabel adalah: 

a. Debt to Equity Ratio (DER) 

Nilai t hitung dari Debt to Equity Ratio  sebesar -2.227 

sementara t tabel sebesar 1.684 dengan derajat signifikansi 

5%. Ini berarti bahwa t hitung > t tabel. Dengan demikian Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya variabel Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh secara signifikan terhadap return saham 

selama kurun waktu penelitian ini.  

b. Earning Per Share (EPS) 

Nilai t hitung dari Earning Per Share (EPS) sebesar 

3.448, sementara t tabel sebesar 1.684 dengan derajat 

signifikansi 5%. Ini berarti bahwa t hitung > t tabel. Dengan 

demikian Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel Earning 

Per Share (EPS) berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham selama kurun waktu penelitian ini.  

c. Price Earning Ratio (PER) 

Nilai t hitung dari Price Earning Ratio sebesar -1.647, 

sementara t tabel sebesar 1.684 dengan derajat signifikansi 
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5%. Ini berarti bahwa t hitung < t tabel. Dengan demikian Ho 

diterima, artinya variabel Price Earning Ratio (PER) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham selama 

kurun waktu penelitian ini.  

d. Price To Book Value (PBV) 

Nilai t hitung dari Price to Book Value (PBV)  sebesar 

-2.284, sementara t tabel sebesar 1.684 dengan derajat 

signifikansi 5%. Ini berarti bahwa t hitung > t tabel. Dengan 

demikian Ho ditolak, artinya variabel Price to Book Value 

(PBV) berpengaruh secara signifikan terhadap return saham 

selama kurun waktu penelitian ini. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan pembuktian hipotesis diatas telah dilakukan dengan 

melaksanakan pengujian terhadap persamaan regresi tentang Pengaruh  Debt 

To Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), 

Price To Book Value (PBV) Terhadap Return Saham. Secara simultan variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil regresi 

dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan hasil R2 = 0,387 ; 

F = 6.009 ; signifikansi= 0.001. Hasil ini memberikan dasar bagi penarikan 

simpulan bahwa H1 diterima, artinya secara bersama-sama variabel 

independen Debt To Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), Price To Book Value (PBV)  berpengaruh terhadap 

Return Saham. 
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Secara parsial berdasarkan pembuktian hipotesis dari persamaan 

regresi Tabel 7 dapat dibahas sebagai berikut: 

1. Debt To Equity Ratio (DER) 

Secara parsial hasil pengujian statistik tehadap Debt To Equity 

Ratio (DER) menunjukkan hasil yang signifikan berpengaruh terhadap 

return saham ditandai dengan t hitung sebesar -2.227. Hal ini dapat dilihat 

dari signifikansi variabel DER sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05 yang 

berarti besar kecilnya rasio DER dalam perusahaan manufaktur  

berpengaruh negatif terhadap return saham. Oleh karena itu hipotesis 

yang menyatakan bahwa variabel DER berpengaruh signifikan terhadap 

return saham diterima. DER berpengaruh terhadap return saham 

dikarenakan utang jangka panjang lebih besar dari modal  yang berasal 

dari setoran pemilik pada perusahaan, sehinggga rasio DER yang 

dihasilkan tinggi. Rasio DER yang tinggi berarti semakin besar aktiva 

yang didanai oleh kreditur dan semakin besar risiko yang harus 

ditanggung oleh investor sehingga dapat menurunkan return saham 

pemilik modal. Besarnya utang untuk membiayai aktiva perusahaan 

mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang buruk sehingga banyak 

investor yang enggan untuk membeli saham sehingga dapat menurunkan 

harga saham dan return saham yang dihasilkan juga menurun. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni 

(2006) yang menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap 

return saham. Hal ini juga sesuai dengan teori pada umumnya yang 
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menyatakan bahwa rasio DER yang tinggi mencerminkan kinerja 

perusahaan yang buruk, sehingga akan menurunkan  harga saham dan 

pada akhirnya akan menurunkan return saham dan begitu juga sebaliknya 

jika rasio DER rendah mencerminkan kinerja perusahaan yang baik, akan 

meningkatkan  harga saham sehingga dapat meningkatkan return saham. 

2. Earning Per Share (EPS) 

Nilai koefisen Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan  

positif  dengan return saham, dengan nilai t hitung 3.448 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.01 yang lebih kecil dari 0.05 . Hal ini dikarenakan 

para investor dalam melakukan investasi dilandasi motif untuk 

mendapatkan pendapatan (earning) yang sebesar-besarnya. Earning Per 

Share (EPS) yang tinggi adalah mencerminkan hasil atau pendapatan 

yang akan diterima oleh pemegang saham untuk setiap lembar saham 

yang dimilikinya. investor memerlukan pertimbangan yang digunakan 

sebelum investor memutuskan investasi. EPS suatu perusahaan yang 

besar membuat investor tertarik untuk menanamkan investasinya pada 

perusahaan tersebut. Permintaan akan saham yang meningkat 

mengakibatkan peningkatan harga saham dan akhirnya return sahamnya 

meningkat. Pengujian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Sitompul dalam Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahnya yang 

menyebutkan bahwa rasio earnig per share (EPS) digunakan untuk 

menetapkan harga saham, jika earning naik maka harga saham akan naik, 

kenaikan harga saham ini akan meningkatkan return saham. Penelitian ini 
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juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Astutik (2005) pada 

perusahaan properti yang menyatakan bahwa EPS berpengaruh signifikan 

positif terhadap return saham. 

3. Price Earning Ratio (PER) 

Sedangkan nilai koefisien dari variabel Price Earning Ratio (PER)  

adalah tidak signifikan artinya tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sopoerto (2004) dan Yuni (2006) yang 

menyimpulkan bahwa PER berpengaruh terhadap return saham. Hal ini 

dikarenakan Price Earning Ratio (PER) lebih banyak berhubungan 

dengan faktor lain diluar return saham seperti tindakan profit taking 

(ambil untung) yang dilakukan investor ketika harga saham mengalami 

kenaikan atau penurunan, karena ketidakpastian kondisi ekonomi dan 

politik serta sentimentil dari pasar bursa itu sendiri. Dibuktikan pada dua 

minggu pertama dibulan terahir tahun 2005 IHSG di Bursa Efek Jakarta 

relatif berfluktuasi dan cenderung menurun, hal ini dikarenakan adanya 

profit taking dan window dressing atas sejumlah saham unggulan oleh 

para pelaku pasar guna mengantisipasi kondisi dipenutupan tahun 2005.  

Perdagangan saham pekan pertama bulan Desember 2005 IHSG di BEJ 

relatif meningkat. Indeks ditutup pada level 1.160,68 atau naik 40,651 

poin (3,63%) dibandingkan akhir minggu sebelumnya yang mencapai 

level 1.119,417.  Pada awal bulan penguatan indeks didorong oleh aksi 

beli pemodal yang dipicu oleh adanya sentimentil pasar atas 
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perekonomian Indonesia yang diperkirakan akan kembali membaik 

berkenaan dengan adanya kebijakan presiden melakukan reshuffle 

kabinetnya. Selain sebab-sebab tersebut, ketidaksignifikanan PER pada 

penelitian ini dikarenakan investor kurang memperhatikan rasio PER, 

PER yang tinggi kecil kemungkinan memberikan return  saham bagi 

investor begitu juga sebaliknya. Para investor berpendapat bahwa PER itu 

tercipta karena faktor permintaan dan penawaran. 

4. Price To Book Value (PBV) 

Nilai koefisen Price To Book Value (PBV) berpengaruh signifikan  

negatif  dengan return saham, dengan nilai t hitung -2.284 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.028 yang lebih kecil dari 0.05. Hubungan antara 

harga pasar saham dan nilai buku per lembar digunakan sebagai 

pendekatan alternatif untuk menentukan nilai suatu saham, karena secara 

teoritis, nilai pasar suatu saham haruslah mencerminkan nilai bukunya. 

Rasio PBV kebanyakan digunakan untuk menilai harga saham-saham. 

Karena aset-aset perusahaan biasanya memiliki nilai pasar dan nilai buku 

yang hampir sama. Idealnya, harga pasar saham jika dibagi dengan nilai 

buku asetnya akan mendekati 1. Tetapi, jika ternyata perusahaan tersebut 

misalnya banyak menghadapi masalah maka rasio PBV akan lebih kecil 

dari 1. tapi disisi lain, bisa saja terjadi bahwa rasio ini akan lebih besar 

dari 1, terutama jika perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang 

meyakinkan.  
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Penelitian ini konsisten dengan penelitian Rosenberg dan kawan-

kawan yang dikutip oleh Eduardus Tandelilin dalam Analisis Investasi 

dan Manajemen Portofolio (2001: 195), mengemukakan bahwa saham-

saham memiliki rasio PBV yang rendah akan menghasilkan return saham 

yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan saham-saham yang 

memiliki rasio PBV yang tinggi. Dengan demikian maka investor untuk 

membeli saham-saham yang mempunyai rasio PBV rendah jika investor 

mengharapkan tingkat return yang besar pada tingkat risiko tertentu.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat 

mengambil simpulan sebagai berikut : 

1. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan Antara Debt To Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price 

To Book Value (PBV) terhadap return saham pada periode penelitian ini 

ditunjukkan dari nilai F hitung sebesar 6.009 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0.001. 

2. Dari hasil analisis melalui persamaan regresi yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil bahwa empat variabel independen yang mewakili kinerja 

keuangan yang dipublikasikan yang diduga mempengaruhi return saham di 

Bursa Efek Jakarta selama penelitian ini ternyata hanya ada tiga pengaruh 

variabel yang signifikan yaitu DER, EPS, PBV dan satu variabel tidak 

berpengaruh yaitu variabel PER. 

B. Saran 

Adapun saran yang peneliti dapat ajukan adalah sebagai berikut : 

1. Pembeli saham sebaiknya membeli saham yang mempunyai harga pasar 

lebih rendah dari pada nilai intrinsiknya, yaitu dengan melihat nilai EPS 

dan PBVnya, disamping itu investor juga perlu memperhatikan faktor 

tehnikal seperti kondisi perekonomian, suasana politik dan kebijakan 
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pemerintah dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan pergerakan harga 

saham tidak selalu disebabkan oleh kinerja keuangan emiten, tetapi dapat 

juga disebabkan oleh faktor tehnikal mengingat bahwa return saham dapat 

dipengaruhi oleh berbagai variabel. 

2. Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu data yang digunakan 

adalah tahun 2005 dimana di masa itu perekonomian Indonesia masih 

belum stabil dikarenakan ada kenaikan harga BBM sehingga mengurangi 

hasil penelitian, periode pengamatan yang sangat singkat yaitu tahun 2005 

menyebabkan data yang digunakan dalam penelitian ini bisa dianggap 

kurang dan rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

jenis rasio keuangan yang terdapat dalam Indonesian Capital Market 

Directory sehingga belum dapat mencerminkan faktor fundamental dan 

rasio keuangan secara keseluruhan sehingga perlunya penelitan lebih 

lanjut. 

3. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk melakukan pengamatan dan 

evaluasi berkelanjutan pada periode selanjutnya sehingga keakuratan 

pengujian dapat ditingkatkan untuk kesimpulan yang lebih baik. 

4. Rentang pengamatan yang lebih panjang pada penelitian lanjut akan 

menghasilkan pengujian yang lebih tinggi dan dengan menambah variabel 

independen yang mungkin mempengaruhi return saham seperti economic 

value added (EVA), dividend per share (DPS), Dividend payout ratio 

(DPR).    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pasar modal dibentuk untuk menjalankan fungsi ekonomi dan 

keuangan dalam sistem perekonomian suatu negara. Pasar modal adalah 

pelengkap disektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan 

lembaga pembiayaan yang memberikan jasanya untuk menghubungkan dana 

dari pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) kepada pihak disektor 

produktif yang membutuhkan dana. Investor akan mengharapkan keuntungan 

dari investasi yang telah dilakukan dan mempunyai hak dalam kepemilikan 

perusahaan tanpa harus terlibat langsung didalamnya, sebaliknya pihak 

perusahaan atau emiten  memperoleh alternatif sumber dana tanpa menunggu 

tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan. 

Investasi dalam bentuk saham merupakan investasi yang berisiko, 

karena itu untuk menarik pemodal dengan menawarkan tingkat keuntungan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan investasi lainnya 

yang kurang berisiko. Dari hal tersebut pemodal membutuhkan berbagai 

informasi yang dijadikan sebagai sinyal untuk menilai prospek perusahaan 

yang bersangkutan yaitu dengan menganalisis laporan keuangan dengan rasio 

keuangan. Karena pada dasarnya motif pemodal dalam membeli saham adalah 

untuk menjual saham itu kembali pada harga yang lebih tinggi atau 

mendapatkan return dari investasi yang ditanamkan. 
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Informasi yang relevan diklasifikasikan menjadi tipe-tipe, yaitu: (1) 

informasi dalam bentuk perubahan harga di waktu yang lalu, (2) informasi 

yang tersedia kepada publik, dan (3) informasi yang tersedia baik kepada 

publik maupun privat. Perubahan harga terjadi karena ada informasi baru 

masuk ke pasar, dan harga bereaksi (berubah) karena adanya informasi 

tersebut.  

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah mengeluarkan berbagai 

ketentuan antara lain di bidang peningkatan kualitas dan transparansi 

pelaporan keuangan. BAPEPAM telah mengeluarkan peraturan nomor KEP-

36/PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan emiten 

industri manufaktur bahwa penyampaian laporan keuangan harus disampaikan 

selambat-lambatnya akhir bulan ke 3 setelah tanggal laporan keuangan 

tahunan. Menurut BAPPEPAM jika laporan keuangan perusahaan 

disampaikan lebih dari bulan ke 3 setelah tanggal laporan keuangan 

dinyatakan tidak efisien lagi dan tidak wajib menyampaikan laporan 

keuangan. Hubungan antara harga dan informasi sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Beaver (1989) harga surat berharga berprilaku seolah-olah 

para investor melihat isyarat dari informasi laporan keuangan. Perubahan 

harga saham terjadi karena ada informasi baru yang masuk ke pasar, dan harga 

bereaksi karena adanya informasi baru tersebut. Informasi laporan keuangan 

adalah salah satu sumber potensial yang digunakan investor untuk menilai 

harga saham di bursa. Menurut Hampton (1989) jika laporan keuangan 

menunjukkan hasil yang baik, perusahaan emiten yang bersangkutan dinilai 
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meningkat keberhasilannya, sebaliknya jika hasilnya tidak baik dinilai sebagai 

gejala timbulnya masalah.  

Dalam kenyataanya perusahaan manufaktur yang menyampaikan atau 

mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan tepat waktu hanya 52 

perusahaan dari 151 perusahaan, atau sekitar 34,43%. Berarti sekitar 65,57% 

perusahaan manufaktur yang belum mematuhi keputusan dari BAPEPAM 

nomor KEP-36/PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan. 

Disamping itu berarti banyak perusahaan manufaktur yang tidak memberikan 

informasi bagi investor karena laporan keuangan tahunan merupakan 

informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat 

keputusan investasi (Kep/Bapepam/134/Bl/2006). Sehingga investor sulit 

dalam memutuskan untuk berinvestasi saham pada perusahaan karena tidak 

bisa memprediksi return yang akan diperoleh dari kegiatan investasi tersebut. 

 Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Harapan 

untuk memperoleh return juga terjadi dalam asset financial. Suatu asset 

finansial menunjukkan kesediaan investor menyediakan sejumlah dana pada 

saat ini untuk memperoleh sebuah aliran dana pada masa yang akan datang 

sebagai kompensasi atas faktor waktu selama dana ditanamkan dan risiko 

yang ditanggung. Dengan demikian para investor sedang mempertaruhkan 

suatu nilai sekarang untuk sebuah nilai yang diharapkan pada masa 

mendatang. 

Para investor dalam asset financial juga mengharapkan return yang 

maksimal. Harapan untuk memperoleh return yang maksimal tersebut 
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diusahakan agar dapat terwujud dengan mengadakan analisis dan upaya 

tindakan-tindakan yang berkaitan dengan investasi dalam sahamnya. Oleh 

karena itu, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi return saham 

sehingga harapan untuk memperoleh return yang maksimal bisa dicapai. 

Industri manufaktur untuk jangka waktu 10 tahun yang akan datang 

merupakan industri dengan prospek yang cukup baik mengingat semakin 

pesatnya pertambahan pendudukdan perkembangan perekonomian negara. 

Sehingga sektor manufaktur merupakan lahan yang paling strategis untuk 

berinvestasi yang akan memberikan keuntungan yang tinggi. 

Perusahaan manufaktur merupakan jumlah emiten yang terbesar 

dibandingakan dengan jumlah emiten yang listing di BEJ. Berdasarkan data 

dari Jakarta Stock Exchange (JSX) stasistik 2005 jumlah emiten manufaktur 

sebanyak 151 perusahaan. Dengan jumlah besar tersebut perusahaan-

perusahaan manufaktur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

dinamika perdagangan di BEJ. Maka peneliti tertarik untuk mengambil obyek 

penelitian pada perusahaan manufaktur. 

Berdasarkan data dari BAPEPAM mengenai perkembangan pasar 

modal Indonesia tahun 2005. Menunjukkan bahwa selama tahun 2005 

tampaknya kinerja pasar modal Indonesia menujukkan perkembangan yang 

membaik dibandingkan dengan perkembangan di tahun 2004. Hal ini dapat 

dilihat dari beberapa indikator utama pasar yang mengalami peningkatan 

cukup signifikan seperti peningkatan indeks harga saham gabungan (IHSG) 

sebesar 16,24% yang juga kenaikan tertinggi dibanding indeks bursa di 
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kawasan ASEAN. Nilai perdagangan saham juga mengalami peningkatan 

yang relatif tinggi sebesar 64,41% dari Rp 247,01 miliar menjadi Rp. 406,10 

miliar. Sementara itu, nilai transaksi oleh pemodal asing cenderung 

mengalami penurunan dimana tahun 2005 ini terlihat adanya capital outflow 

sebesar Rp. 15,42 triliun. Capital outflow terbesar terjadi pada bulan maret 

2005 yang antara lain dipengaruhi oleh naiknya tingkat suku bunga The Fed 

(Bank Sentral AS) di tengah kondisi makro ekonomi Indonesia yang relatif 

kurang mendukung seiring meningkatnya harga minyak dunia. Namun 

demikian dari selisih volume perdagangan saham, terlihat pemodal asing lebih 

banyak yang melakukan pembelian saham.  

Beberapa penelitan sebelumnya yang berkaitan dengan kinerja 

keuangan dan return saham telah dilakukan Yuni (2006) menyatakan bahwa 

secara parsial DER berpengaruh negatif terhadap return saham pada 

perusahaan barang konsumsi tahun 2002-2004. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan  Purwanto (2004) menarik kesimpulan bahwa DER berpengaruh 

signifikan negatif terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang go 

public tahun 1999-2000 dan Astutik (2005) menyatakan hasil yang 

kontradiktif  bahwa secara parsial DER tidak berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan properti tahun 2001-2003. 

Selain variabel Debt to Equity Ratio (DER), terdapat juga perbedaan 

hasil penelitian tentang pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap return 

saham Sopoerto (2004) menarik kesimpulan bahwa Price Earning Ratio 

mempunyai pengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan 
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manufaktur tahun 2001 – 2002, Astutik (2005) menarik kesimpulan bahwa 

Price Earning Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham pada obyek 

penelitian perusahaan properti tahun 2001-2003, Yuni (2006) yang menarik 

kesimpulan bahwa Price Earning Ratio berpengaruh signifikan negatif 

terhadap return saham pada perusahaan industri barang konsumsi tahun 2002-

2004. 

Berpedoman pada uraian dan beberapa penelitian sebelumnya terdapat 

perbedaan hasil penelitian antara beberapa penelitian mengenai pengaruh DER  

dan PER terhadap return saham, dan ada beberapa faktor lain yang bisa 

mempengaruhi tingkat keuntungan (return) saham yang belum dalam 

dimasukkan dalam variabel penelitan, .sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh DER dan PER terhadap 

return saham dengan menambahkan variabel independen yaitu variabel 

Earning Per Share (EPS), Price to Book Value (PBV) dikarenakan variabel-

variabel tersebut berhubungan dengan saham.  

Beberapa hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis untuk 

mengadakan penelitian yang akan menganalisis pengaruh  antara kinerja 

keuangan perusahaan dengan return  saham di Indonesia, khususnya 

perusahaan yang telah terwakili di pasar  modal. Rasio-rasio yang digunakan 

untuk mengukur kinerja perusahaan yaitu Debt to Equity Ratio (DER), 

Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value 

(PBV) sebagai variabel independen. Dalam hal ini penulis menggunakan 

pengamatan tahun 2005, penulis akan melakukan penelitian dengan judul :  
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“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Tahun 2005” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah kinerja keuangan perusahaan yang terdiri dari Debt to Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price 

to Book Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

tahun 2005. 

2. Sejauhmana pengaruh kinerja keuangan perusahaan yang terdiri dari Debt 

to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), Price to Book Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap return 

saham pada tahun 2005. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perusahaan yang terdiri dari 

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

Ratio (PER), Price to Book Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap 

return saham pada tahun 2005. 

2. Untuk mengetahui sejauhmana kinerja keuangan perusahaan yang terdiri 

dari Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price Earning 
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Ratio (PER), Price to Book Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap 

return saham pada pada tahun 2005. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Bagi para calon investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan evaluasi 

dan informasi dalam mengambil keputusan investasi saham. 

3. Bagi mahasiswa atau kalangan akademik 

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah 

dipelajari diperkuliahan dan diharapkan dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI PENELITIAN 

 

Alokasi   modal yang efisien merupakan salah satu kegiatan yang 

sangat penting dalam melakukan suatu investasi (Rangkuti, 2001:204). 

Tindakan ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan terhadap bisnis yang 

digelutinnya dalam jangka panjang.  

Masalah yang sering dihadapi para investor adalah bagaimana 

meningkatkan return yang diperoleh dan memperkecil risiko yang akan 

dihadapi, terutama dalam kondisi ekonomi yang sangat tidak menentu. Maka 

sebelum melakukan investasi perlu dicari faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi return yang diterima yaitu dengan cara menganalisis dan 

mengevaluasi kinerja perusahaan. Analisis kinerja perusahaan antara lain 

dapat diamati melalui serangkaian analisis terhadap laporan keuangan 

(Rangkuti, 2001:108). Hasil analisis terhadap perusahaan bisa memberikan 

gambaran tentang nilai perusahaan tersebut, karakteristik internalnya, kualitas 

perusahaan dan kinerja manajemennya, serta tentu saja prospek perusahaan 

dimasa datang (Tandelilin, 2001:231). 

A. Pasar Modal 

1. Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal pada hakikatnya adalah jaringan tatanan yang 

memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan 

fiancial assets (dan hutang) pada saat yang sama, memungkinkan 



 10

investor untuk mengubah dan menyesuaikan portofolio investasi 

(melalui pasar sekunder). Menurut Lloyd (1976) berlangsungnya 

fungsi pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran 

dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya serta efisien yang akan 

menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan. 

Menurut Marzuki (1989), pasar modal adalah pelengkap di 

sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan 

lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasanya yaitu 

menjebatani hubungan antara pemilik modal dalam hal ini disebut 

sebagai pemodal (investor) dengan peminjam dana dalam hal ini 

disebut dengan emiten. 

Menurut Sudomo (1990), yang dimaksud dengan pasar modal 

adalah pasar tempat diterbitkannya serta diperdagangkan surat 

berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham. 

Di Indonesia, pengertian pasar modal adalah sebagaimana 

tertuang di dalam Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1976 tentang 

Pasar Modal Bab I Pasal 1 di mana disebutkan Pasar Modal adalah 

Bursa Efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 15 

Tahun 1952. Jadi pasar modal adalah bursa-bursa perdagangan di 

Indonesia yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek. 

Sedangkan bursa adalah gedung atau ruang yang ditetapkan sebagai 

kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek. 
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Menurut Badan Pengembangan Pasar Modal (BAPEPAM), 

Pasar Modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek. 

Dari beberapa pengertian pasar modal maka dapat disimpulkan 

bahwa pasar modal adalah pasar yang menyediakan sumber 

pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang 

diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan 

memperbanyak alat-alat produksi, yang pada akhirnya akan 

menciptakan pasar kerja dan meningkatkan kegiatan perekonomian 

yang sehat. 

2. Manfaat Pasar Modal 

Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, 

pemerintah. Menurut  Hakim (1990) mengenai manfaat pasar modal: 

1. Manfaat bagi Perusahaan (emiten) 

Masalah utama yang bisa dihadapi setiap perusahaan untuk 

mengembangkan usahanya adalah”permodalan”. Walaupun dunia 

perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menyediakan dan 

membuka kesempatan  kepada setiap pengusaha untuk memperoleh 

fasilitas modal, namun tidak semua perusahaan dapat memperoleh 

kesempatan tersebut. Hambatan utama biasanya menyangkut 

jaminan atau agunan. Keterbatasan jaminan yang dimiliki 
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perusahaan memaksa terbukannya pasar bagi produk usahanya 

maupun kelonggaran yang memberikan pemerintah tidak dapat 

sepenuhnya mereka manfaatkan. 

Keadaan tersebut tidak sedikit menutup kesempatan 

berkembangnya perusahaan kecil dan menengah. Di lain pihak, 

jenis usaha tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan-

perusahaan besar yang kuat permodalannya. Akhirnya, pengusaha 

dengan skala kecil terpaksa mengalihkan usahannya ke bidang lain 

berhubung tidak kuat bersain dengan perusahaan besar. 

Dengan berkembanya pasar modal di Indonesia, tidak hanya 

bermanfaat bagi perusahaan besar dan kuat untuk memperoleh 

modal, baik berupa equity maupun obligasi, sejak deregulasi pasar 

modal Indonesia bulan Desember 1987 yang lalu, pemerintah telah 

membuka kemungkinan bagi perusahaan kecil dan menengah 

untuk memanfaatkan pasar modal dalam pasar sekunder di luar 

bursa efek Indonesia yaitu bursa Paralel atau OTC. 

Kesempatan ini masih belum dimanfaatkan oleh pengusaha 

Indonesia. Di luar negeri seperti Singapura dan Malaysia, para 

pengusaha kecil menengah telah memanfaatkan pasar modal di 

dalam mengembangkan perusahaanya dan berhasil dengan baik. 

2. Manfaat bagi Investor 

Bila selama ini para pemodal relatif terbatas menanamkan 

dananya di bank, dengan perkembangan pasar modal di Indonesia 
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yang menerbitkan saham, obligasi dan sekuritas, jelas membuka 

kesempatan lebih mengoptimalkan perolehan dari dana yang 

dimilikinaya. Memang bisa saja, pemodal tersebut menanamkan 

uangnya dalam membentuk investasi langsung, tapi perlu 

melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang sektor 

investasi apakah prospeknya menguntungkan dan siapa partnernya. 

Sedangkan investasi dalam bentuk saham dan obligasi, tidak 

memerlukan penelitian yang rumit. Sebab perusahaan yang telah 

go public tersebut telah mempunyai track record sebelumnya. 

Terlebih-lebih lagi ada pihak –pihak yang telah meneliti mengenai 

keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan tersebut untuk 

masa yang akan datang. Dalam hal demikian ini, pemodal tersebut 

tidak perlu dipusingkan dibandingkan bila melakukan investasi 

secara langsung. Yang penting adalah menetapkan pemilihan 

saham yang akan dibeli dan pada harga berapa bila saham tersebut 

diperdagangkan oleh penjamin emisinya bersama-sama dengan 

emitennya. 

3. Manfaat bagi Pemerintah 

Dengan berkembangnya pasar modal, perusahaan-

perusahaan menjual sahamnya di bursa efek, hal ini akan sejalan 

dengan tujuan pemerataan hasil pembangunan, membuka 

kesempatan kerja, dan tidak kalah pentingnya adalah mengurangi 

ketegangan sosial di kalangan masyarakat. 
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Dana yang diperoleh perusahaan yang go public dapat 

dipergunakan untuk memperluas jaringan usaha, baik yang telah 

ada maupun usaha baru. Kondisi demikian jelas akan membuka 

kesempatan kerja. Di lain pihak, dengan dimilikinya saham-saham 

oleh pemodal perorangan, memberikan kesempatan kepada 

masyarakat luas memiliki saham yang selama ini dimiliki oleh 

keluarga tertentu maupun pengusaha-pengusaha kaya saja. 

Keadaan demikian ini secara politis akan dapat mengurangi 

ketegangan sosial dalam masyarakat. Manfaat lain dari 

perkembangan pasar modal ini adalah pendayagunaan secara 

optimal dana yang dimiliki oleh masyarakat yang dimanfaatkan 

dalam mendorong pembangunan. Keterbatasan pembiayaan 

pembangunan dari sektor pemerintah diharapkan dapat dipengaruhi 

dari masyarakat atau swasta sendiri. 

3. Efisiensi Pasar Modal 

Menurut Brealey dan Myes (1988:281-282) yang dikutip oleh 

Anoraga dan Pakarti dalam Pengantar Pasar Modal menyatakan 

bahwa pasar modal dikatakan efisien bila informasi dapat diperoleh 

dengan mudah dan murah oleh pemakai modal, sehingga semua 

informasi yang relevan dan terpercaya telah tercermin dalam harga-

harga saham. Sebagian besar saham dihargai dengan tepat dan 

pemodal dapat memperoleh imbalan normal dengan memilih secara 

acak saham-saham dalam kelompok risiko tertentu. Dan karena 
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penyampaian informasi begitu sempurna, tidak mungkin bagi pemodal 

manapun untuk memperoleh laba ekonomi dengan memanipulasi 

informasi yang tersedia khusus baginya. 

Pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai modal yang 

harga sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. 

Menurut Fama (1970) yang dikutip oleh Tandelilin dalam Analisis 

investasi dan Manajemen Portofolio mengklasifikasikan informasi 

menjadi tiga tipe yaitu: 

Pertama adalah keadaan di mana harga-harga mencerminkan 

semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu. 

Dalam keadaan seperti ini pemodal tidak bisa memperoleh tingkat 

keuntungan di atas normal dengan menggunakan trading rules yang 

berdasarkan atas informasi harga di waktu yang lalu. Keadaan ini 

disebut sebagai bentuk efisiensi yang lemah (weak form efficiency). 

Penelitian tentang random walk menunjukkan bahwa sebagian besar 

pasar modal paling tidak efisien dalam bentuk ini. 

Tingkat efisiensi kedua adalah keadaan di mana harga-harga 

bukan hanya mencerminkan harga-harga di waktu yang lalu, tetapi 

semua informasi yang dipublikasikan. Keadaan ini sangat sebagai 

bentuk efisiensi setengah kuat. Dengan kata lain, para pemodal tidak 

bisa memperoleh tingkat keuntungan di atas normal dengan 

memanfaatkan public information. Penelitian mengenai penerbitan 

saham baru, pengumuman laba dan deviden, perkiraan tentang laba 
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perusahaan, perubahan praktek-praktek akuntansi, merger, dan 

pemecahan saham, umumnya menunjukkan bahwa informasi tersebut 

dengan cepat dan tepat dicerminkan dalam harga saham. 

Bentuk ketiga adalah efisiensi kuat dimana harga tidak hanya 

mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, tetapi juga 

informasi yang bisa diperoleh dari analisa fundamental tentang 

perusahaan dan perekonomian. Dalam keadaan semacam ini  pasar 

modal akan seperti rumah lelang yang ideal: harga selalu wajar dan 

tidak ada investor yang mampu memperoleh perkiraan yang lebih baik 

tentang harga saham. Kebanyakan pengujian bentuk ini dilakukan 

terhadap prestasi berbagai portofolio yang dikelola secara profesional.  

4. Perkembangan Pasar Modal Tahun 2005 

Perkembangan pasar modal Indonesia dalam tahun 2005 

meskipun berfluktuasi namun terdapat indikator pasar yang 

menunjukkan kecenderunangan meningkat. Dalam triwulan pertama 

kinerja bursa mengalami tekanan aksi beli oleh para pemodal yang 

mendorong indeks menguat. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh 

adanya informasi individual emiten yang menarik serta adanya 

peningkatan credit rating Indonesia oleh Fitch Rating untuk utang 

jangka panjang baik dalam mata uang lokal dan valas yang meningkat 

menjadi ”BB-“, sedangkan untuk utang jangka pendek menjadi B 

dengan positive outlook. Fitch juga sempat menaikkan rating long 

term foreigh currency atas delapan bank nasional. Tekanan beli atas 
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sektor perbankan semakin menguat seiring dengan adanya upaya Bank 

Sentral untuk meningkatkan legal lendings limits sehingga diharapkan 

akan meningkatkan tingkat kualitas penyaluran pinjaman. 

Pada triwulan kedua, perdagangan saham indeks meskipun 

berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Indeks sempat 

melemah berkenaan dengan adanya aksi jual atas saham unggulan 

berkenaan dengan adanya laporan mengenai melambatnya 

perkembangan ekonomi Amerika. Berdasarkan survey dari University 

of Michigan tingkat produksi perusahan-perusahaan Amerika pada 

bulan Maret mengalami penurunan sebesar 0,1 % dan indeks 

kepercayaan konsumen menjadi 88,70% dari bulan sebelumnya 

sebesar 92,60% yang merupakan indeks terendah sejak bulan 

September 2003. Dampak kondisi perekonomian Amerika turut 

membawa pengaruh perekonomian global dan pendapatan 

perusahaan-perusahaan termasuk di Indonesia. Selain itu, pasar modal 

juga merespon negatif atas naiknya tingkat laju inflasi sampai bulan 

maret yang mencapai 8,8% dimana lebih tinggi dari yang diperlukan. 

Hal ini tidak terlepas dari faktor naiknya harga minyak dunia pada 

awal bulan maret lalu. Tingginya tingkat inflasi mendorong naiknya 

tingkat suku bunga pada akhirnya akan menekan pula nilai tukar 

rupiah. Namun demikian, adanya aksi beli pemodal atas saham-saham 

yang mempunyai informasi individual yang menarik mampu 

mendorong indeks kembali menguat pada akhir triwulan kedua. 
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Indeks cenderung menurun pada triwulan ketiga tahun 2005 

ini, berkaitan dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat 

mencapai Rp.10,775 per dolar AS sehingga berdampak pada naiknya 

tingkat suku bunga dan biaya import bahan baku industri. Hal ini 

memicu para pemodal untuk melakukan aksi jual atas saham-saham 

yang komponen produknya menggunakan bahan baku impor serta 

perusahaan yang mempunyai hutang dengan denominasi dolar AS.  

Meningkatnya harga minyak dunia yang telah menembus level 

US$ 70 per barel dan tingkat suku bunga yang meningkat berdampak 

pada menurunya daya beli masyarakat sehingga seham-saham sektor 

konsumsi mengalami penurunan. Pasar juga melakukan aksi jual 

terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar setelah Standard dan 

Poor’s menurunkan outlook ats debt rating Indonesia.  

Dalam triwulan keempat, indeks kembali menguat yang 

ditutup pada level 1.162,635 atau naik 162,402 poin (16,23%) 

dibandingkan indeks akhir tahun sebelumnya 1.000,233. pada awal 

bulan Oktober, pasr merespon positif atas kebijakan pemerintah yang 

menaikkan harga minyak dalam negeri sebagai upaya mengurangi 

subsidi pada tanggal 1 Oktober 2005. Kebijakan dinaikkannya BBM 

dalam negeri tersebut sebagai upaya pemerintah mengurangi beban 

subsidi serta menjadikan harga BBM sesuai dengan harga pasar 

Internasional. Rencana PT Pertamina menurunkan harga BBM bagi 

pengguna industri karena turunnya harga minya dunia juga diharapkan 
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dapat mengurangi biaya produksi yang pada akhirnya juga berdampak 

pada peningkatan laba perusahaan. Sikap optimis pasar juga terlihat 

dari meningkatnya indeks setelah diumumkannya reshuffle kabinet 

terhadap menteri di bidang ekonomi dan keuangan yang diharapkan 

mampu mengontrol tingkat laju inflasi dan berupaya menarik lebih 

banyak investasi di Indonesia (sumber BAPEPAM) 

B. Analisis Investasi 

1. Pengertian Investasi 

Investasi adalah komitmen atas sejumalah dana atau sumber 

daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa datang (Tandelilin, 2001:3). Seorang 

investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan 

memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham saat ini dengan 

harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun  

sejumlah deviden di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas 

waktu dan resiko yang terkait dengan investasi tersebut. 

Dalam penelitian ini, pembahasan investasi berkaitan dengan 

pengelolaan aset finansial khususnya sekuritas yang bisa 

diperdagangkan. Aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga 

atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. 

Sedangkan sekuritas yang mudah diperdagangkan adalah aset-aset 

finansial yang bisa diperdagangkan dengan mudah dan dengan biaya 

transaksi yang murah pada pasar yang terorganisir. 



 20

Investasi juga mempelajari bagaimana mengelola 

kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam konteks investasi berarti 

kesejahteraan yang sifatnya moneter bukannya kesejahteraan 

rohaniah. Kesejahteraan moneter bisa ditunjukkan oleh penjumlahan 

pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini pendapatan yang 

akan datang. 

2. Tipe-Tipe Investasi Keuangan 

Investasi ke dalam aktiva keuangan dapat berupa investasi 

langsung dan investasi tidak langsung (Yogiyanto, 2003: 7). Investasi 

langsung dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari 

suatu perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara yang lain. 

Sebaliknya investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham 

dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva 

keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. 

3. Informasi dalam Keputusan Investasi 

Keputusan dalam investasi berkaitan dengan informasi. Hasil 

keputusan ini sangat ditentukan oleh informsi yang memiliki desion 

maker. Terlebih-lebih keputusan investasi dalam instrumen pasar 

modal, peranan informasi sangatlah vital. Hal ini bisa dipahami 

mengingat instrumen pasar modal yang diperdagangkan sifatnya 

abstrak. Juga efisiensi pasar modal sangatlah tergantung pada 

informasi ini. 
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Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang 

berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan 

saat ini atau masa yang akan datang. Informasi ini dapat dianggap 

sebagai suatu sumber daya, oleh karena itu, seperti sumber daya yang 

lain di dalam organisasi (personil, uang, materiil, dan mesin) dapat di 

“managed”. 

Informasi yang berkaitan erat dengan keputusan informasi di 

pasar modal tentunya tidak dapat diabaikan atau dilupakan bagi siapa 

saja yang berkecimpung dalam investasi. Supaya informasi, 

khususnya informasi yang menyangkut keuangan dan prestasi 

perusahaan bermanfaat maka harus memiliki sifat sebagai berikut: 

a. Relevan 

Informasi yang relevan adalah informasi yang berhubungan dengan 

tindakan yang direncanakan untuk dicapai. 

b. Akurat 

Sifat ini pada dasarnya berkaitan erat dengan pengukuran dan 

pemprosesannya. Informasi yang bebas dari kesalahan adalah 

informasi yang akurat, sehingga kualitas informasi sangat 

dipengaruhi oleh tingkat keakuratannya. 

c. Konsistensi/ komparabilitas 

Informasi diperlukan karena ketidakpastian. Ketidakpastian 

berkaitan dengan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. 
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Kualitas informasi akan bertambah jika informasi tersebut dapat 

dipertimbangkan dari waktu ke waktu atau dengan informasi lain. 

d. Obyektivitas 

Obyektivitas ini berkaitan dengan pengukuran yang dapat diulang 

oleh pihak yang independen dengan menggunakan metode 

pengukuran yang sama. 

e. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu ini berkaitan dengan umur informasi.  

f. Dapat dimengerti 

Sifat ini berhubungan dengan kemampuan pemakai untuk dapat 

mengungkap pesan yang disampaikan. Informasi akan bermanfaat 

kalau pemakai dapat mengerti makna yang terkandung di 

dalamnya. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa informasi berguna jika 

dapat membantu penilaian dalam pengambilan keputusan. Termasuk 

keputusan investasi. Dengan kata lain, seorang pengambil keputusan 

akan membuat keputusan yang lebih baik jika menggunakan informasi 

yang tepat. 

Nilai informasi suatu keputusan investasi dapat dihitung 

berdasarkan klasifikasi keputusan yang diambil. Keputusan yang akan 

diambil diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: keputusan dengan hasil 

yang pasti, keputusan yang beresiko, keputusan dengan hasil yang 

tidak pasti.  
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Nilai informasi secara kualitatif dapat saja dihitung dengan 

asumsi ada informasi yang sempurna. Tetapi dalam kenyataanya tidak 

ada informasi yang sempurna, karena kalau hal itu terjadi, berarti si 

pengambil keputusan (investor) dapat mengendalikan masa depan. 

Dengan demikian konsep ini penting untuk menganalisis informasi 

yang tersedia di pasar modal. 

4. Penilaian Harga Saham dalam Kaitannya dengan Keputusan 

Investasi 

Saham menujukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan 

yang berbentuk perseroan terbatas. Saham mempunyai dua nilai yaitu 

nilai intrinsik dan nilai nominal. Nilai intrinsik saham adalah nilai 

yang terkandung dalam suatu saham. Sedang nilai nominal adalah 

nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham 

(Jogiyanto, 2003:80) jadi nilai nominal adalah nilai yang tercantum 

didalam kertas saham. 

Investor bekepentingan untuk mengetahui nilai saham, sebagai 

informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. 

Dalam membeli atau menjual saham, investor akan membandingkan 

nilai intrinsik dengan nilai pasar saham yang bersangkutan. Jika nilai 

pasar suatu saham lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, berarti harga 

saham tersebut tergolong mahal (overvalued). Sebaliknya jika nilai 

pasar saham di bawah nilai intrinsiknya, berarti saham tersebut 

tergolong murah (under valued). 
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Analisis nilai saham merupakan hal yang sangat mendasar 

yang harus dilakukan oleh pemodal sebelum melakukan investasi 

pada saham. Tanpa analisis yang akurat dan rasional, kemungkinan 

para pemodal akan memperoleh kerugian lebih besar. Keputusan 

membeli saham jika nilai intrinsik itu melebihi harga pasar, 

sebaliknya keputusan menjual saham terjadi bila nilai intrinsik berada 

dibawah harga pasar. 

Secara umum untuk menilai harga saham dapat dilakukan 

dengan dua pendekatan (Husnan, 2001: 315-349) adalah : 

1. Pendekatan Analisis Teknikal 

  Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga 

saham dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di 

waktu yang lalu. Pemikiran yang mendasari analisis tersebut 

adalah:  

a. bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan. 

b. bahwa informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga di 

waktu yang lalu. 

c. karenanya perubahan harga saham akan mempunyai pola 

tertentu, dan pola tersebut akan berulang.  

Kalau kita perhatikan asumsi – asumsi tersebut maka 

nampak “ penyempitan “ arti informasi yang relevan ( yaitu pada 

asumsi kedua dan ketidak – percayaan bahwa gerakan harga saham 

mengikuti pola random walk. 



 25

2. Pendekatan Analisis Fundamental 

Analisis ini mempelajari data-data perusahaan, penjualan, 

kekayaan, pendapatan, produk dan penyerapan pasar, evaluasi 

manajemen perusahaan, membandingkan dengan pesaingnya, dan 

memperkirakan nilai intrinsik dari saham perusahaan tersebut 

(Ahmad, 2004:81). 

Telah diketahui bahwa analisis fundamental mencoba 

menghitung nilai intrinsik dari suatu saham dengan menggunakan 

data keuangan perusahaan. Menurut Jogiyanto (2003:89) untuk 

menganalisis hubungan harga saham dengan kondisi perusahaan 

dengan menggunakan pendekatan: 

a. Pendekatan Nilai Sekarang 

Pendekatan nilai sekarang juga disebut dengan metode 

kapitalisasi laba karena melibatkan proses kapitalisasi nilai-

nilai masa depan yang akan didiskontokan menjadi nilai 

sekarang. Jika investor percaya bahwa nilai dari perusahaan 

tergantung dari prospek perusahaan tersebut dimasa mendatang 

dan prospek ini merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan aliran kas di masa depan, maka nilai perusahaan 

tersebut dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai-nilai 

arus kas dimasa depan menjadi nilai sekarang. 

Arus kas merupakan komponen di dalam penentuan 

nilai perusahaan. Arus kas merupakan kas yang diterima oleh 
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perusahaan emiten. Sebagai alternatif dari arus kas, laba 

perusahaan (Earning) juga dapat digunakan untuk menghitung 

nilai perusahaan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan dapat 

ditahan atau dibagikan dalam bentuk deviden. Dividen 

merupakan satu-satunya pendapatan yang diterima investor, 

model diskonto dividen model dapat digunakan sebagai 

pengganti model diskonto arus kas untuk menghitung nilai 

intrinsik saham. 

Diskonto dividen model  merupakan model untuk 

menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan 

semua aliran dividen yang akan diterima di masa datang. Aliran 

dividen yang diterima investor merupakan aliran dividen yang 

tidak terbatas dan konstan. Padahal dalam kenyataanya, 

adakalanya perusahaan membayarkan dividen secara tidak 

teratur, dividen dengan aliran jumlah yang tidak konstan atau 

pembayaran mengalami pertumbuhan. Dalam situasi dividen 

konstan dan tidak mengalami pertumbuhan kita bisa 

menggunakan model pertumbuhan nol. Untuk kasus aliran 

dividen yang tumbuh secara konstan, model yang bisa dipakai 

adalah model pertumbuhan konstan. Sedangkan untuk saham 

yang mengalami pertumbuhan yang tidak konstan, kita bisa 

menggunakan model pertumbuhan tidak konstan. 
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b. Pendekatan Price Earning Ratio  

Dalam pendekatan PER atau disebut juga pendekatan 

multiplier, investor akan menghitung berapa kali nilai earning 

yang tercermin dalam harga suatu saham. Dalam kata lain, PER 

menggambarkan rasio atau perbandingan antara harga saham 

terhadap earning perusahaan. Jika misalnya PER suatu saham 

sebanyak 3 kali berarti harga saham tersebut sama dengan 3 kali 

nilai earning perusahaan tersebut. PER juga memberikan 

informasi berapa rupiah harga yang harus dibayar untuk 

memperoleh setiap Rp. 1,00 earning perusahaan. 

c. Pendekatan Nilai Saham Lainnya 

Pendekata diskonto dividen model dan pendekatan PER 

merupakan pendekatan yang populer untuk menilai suatu 

saham. Kedua pendekatan tersebut didasarkan pada model 

pertumbuhan dividen. Disamping pendekatan tersebut ada tiga 

pendekatan lainnya yang bisa dipakai investor untuk 

menentukan nilai saham. Menurut Tadelilin (2001:195) yaitu 

price to book value (PBV), rasio harga terhadap aliran kas, 

economic value added (EVA). 

C. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan  dapat diartikan sebagai kondisi perusahaan. 

Untuk menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan diperlukan ukuran-

ukuran tertentu. Kinerja suatu perusahaan dapat dinilai melalui dua aspek 
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yaitu aspek keuangan dan aspek non keuangan. Penilaian terhadap aspek 

keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang 

disusun oleh manajemen. Dengan menganalisis pos-pos yang terdapat 

didalam laporan keuangan maka dapat ditemukan rasio-rasio yang dapat 

digunakan sebagai indikator baik buruknya kinerja keuangan perusahaan.  

1. Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja keuangan yaitu suatu penilaian yang dilakukan 

secara sistematis, mandiri, obyektif dengan berorientasi ke masa depan 

atau kebijakan/ keputusan manajemen di dalam mengelola sumber 

daya dan dana yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

meningkatkan kemampuan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang 

lebih. 

Berdasarkan pengertian diatas tujuan dari penilaian kinerja 

adalah untuk mengukur bisnis dan manajemen yang di bandingkan 

dengan tujuan perusahaan. Dari pencapaian yang diperoleh digunakan 

untuk mengevaluasi dan menentukan strategi yang harus dijalankan 

untuk mencapai tujuan perusahaan dan untuk meningkatkan 

rentabilitas perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi 

keuangan sebuah perusahaan merupakan faktor yang penting untuk 

menjalankan sebuah bisnis. Selain itu investor dan kreditor akan 

menggunakan faktor ini sebagai salah satu pertimbangan dalam 

membuat keputusan ekonomi. 
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Penilaian kinerja perusahaan dimasa lalu belum tentu sama 

dengan kinerja sekarang. Hal itu dipengaruhi oleh aktivitas yang 

terjadi di perusahaan. Penilaian kinerja adalah penentuan secara 

periodik dari efektivitas oprasional suatu organisasi, bagian organisasi, 

dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak 

semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang 

diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya. Dengan 

melakukan analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan dapat 

memprediksi bagaimana kinerja keuangan dimasa yang akan datang.  

2. Pengukuran Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk melihat seberapa 

jauh kemampuan  perusahaan dalam mengelola sumber daya yang 

dimiliki untuk menghasilkan laba perusahaan. Selain itu juga dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen.  

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitability) 

merupakan ukuran kinerja yang lebih komprehensip dibandingkan 

dengan hanya mengukur pendapatan dan biaya secara terpisah karena 

dengan mengukur laba berarti mengukur tindakan manajemen yang  

mempengaruhi pendapatan dan biaya. 
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Analisis terhadap laporan keuangan dapat menghasilkan berbagai 

informasi tentang kondisi keuangan dan prediksinya dimasa yang akan 

datang. Analisis tersebut dapat menggunakan analisis rasio keuangan. 

3. Analisis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan menyediakan suatu cara yang tepat dan berguna 

untuk mengekpresikan suatu hubungan diantara angka-angka. Manajer, 

kreditur, dan analisis keuangan menggunakan rasio yang relevan untuk 

pengambilan keputusan tertentu. Walaupun analisis rasio keuangan 

didasarkan pada data-data keuangan historis, tujuan utama analisis 

rasio keuangan adalah untuk memberi indikasi kinerja perusahaan pada 

masa yang akan datang. Analisis rasio juga diakui secara umum 

sebagai alat analisis keuangan dan sering digunakan investor. 

Menurut Munawir (2002: 80), model analisis apapun pada 

umumnya difokuskan pada (1) Kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek (short term liquidity), 

(2) Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

(solvency), (3) Kemampuan dan kinerja perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam periode tertentu (Profitability), (4) Tingkat 

kembalian yang dicapai dari total aktiva yang digunakan (return on 

Investment), (5) Efisiensi penggunaan aktiva yang digunakan (turn 

over activa), (6) Aliran kas dan perkiraannya dimasa yang akan datang 

(cash flow and forecasting). 
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Ada bermacam-macam rasio keuangan karena rasio dibuat 

menurut kebutuan para analisis. Demikian pula pengelompokan rasio 

juga bermacam-macam. Rasio keuangan dikelompokkan menjadi 5 

jenis berdasarkan ruang lingkupnya. 

a. Rasio Likuiditas 

Likuiditas adalah merupakan kemampuan suatu perusahaan 

untuk membayar kewajiban-kewajibanya finansialnya yang segera 

harus dipenuhinya. Jadi likuiditas adalah kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu pendek.  

Karena likuiditas berkaitan dengan kemamouan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka, pengujian 

likuiditas difokuskan pada besaran dan hubungan antara utang 

lancar dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Likuiditas 

dapat dihitung dengan menggunakan: 

1. Current Ratio, yaitu perbandingan antara current assets dengan 

current liabilities. 

2. Acid Test Ratio,  yaitu perbandingan antara currrent assets 

dikurangi inventory dengan current liabilities. 

3. Cash Ratio, yaitu perbandingan antara cash ditambah 

marketable securities dengan current liabilities. 

b. Rasio Solvabilitas 

Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjang. Solvabilitas tidak berbeda dengan 
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likuiditas hanya saja, solvabilitas merupakan likuiditas dalam 

jangka panjang. Bahkan sering dikatakan sebagai kemampuan 

perusahaan untuk membayar kembali seluruh utangnya apabila 

perusahaan itu dilikuidasi. 

Menurut (Bernstein dan Wild, 1998) rasio solvabilitas dapat 

diukur antara lain dengan menggunakan rasio: 

1. Debt to Ratio, yaitu perbandingan antara total liabilities dengan 

total assets. 

2. Debt to Equity Ratio, yaitu perbandingan antara total liabilities 

dengan share holder’s equity. 

3. Long Term Debt to Equity Ratio, yaitu perbandingan antara 

long-term liabilities dengan share holder’s equity. 

c. Rasio Aktivitas 

Perusahaan selalu berusaha mengelola asetnya secar optimal 

untuk memperoleh nilai penjualan dan laba yang semakin tinggi. 

Menurut (Rangkuti, 2001: 144) rasio aktivitas menjelaskan 

kecepatan perputaran antara penjualan dengan aset. Keseimbangan 

kecepatan  perputaran antara penjualan dan aset menunjukkan 

manajemen telah bekerja secara optimal. 

Rasio aktivitas terbagi menjadi Total Assets Turnover, Fixed 

Turnover, AccountReceivable Turnover, Inventor Turnover, 

Average Collection Periode, dan Day’s Sales in Inventory. 
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d. Rasio Rentabilitas 

Renatabilitas adalah merupakan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari seluruh modal yang 

dimilikinya. Besar kecilnya kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba ini dapat diukur dari perbandingan antara laba 

dengan seluruh modal yang dimilikinya. Rasio rentabilitas sangat 

penting untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan baik yang berasal 

dari kegiata oprasional maupun kegiatan non oprasional. Rasio 

rentabilitas terbagi menjadi Gros Profit Margin, Net Profit Margin, 

Operating Return On Assets, Return On Equity, dan Operating 

ratio. 

e. Rasio Pasar 

Menunjukkan informasi penting perusahaan dan diungkapkan 

dalam basis per saham, terbagi menjadi Dividen Yied, Dividen Per 

Share, Earning Per Share, Dividen Payout Ratio, Price Earning 

Ratio, Book Value Per Share dan Price To Book Value. 

Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

solvabilitas dan rasio pasar yang berhubungan langsung dengan saham. 

Rasio-rasio itu adalah Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share 

(EPS), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV). 
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a. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to equity ratio menggambarkan perbandingan antara 

total utang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan 

sebagai sumber pendanaan usaha. Atau dengan kata lain rasio ini 

menggambarkan tentang struktur modal yang dimiliki oleh 

perusahaan yang berasal dari utang jangka panjang dan modal yang 

berasal dari ekuitas.  Jika rasio ini semakin besar menunjukkan 

bahwa struktur modal yang berasal dari utang yang semakin besar 

digunakan untuk mendanai ekuitas yang ada. 

Rasio ini diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Debt to Equity Ratio =
Modal

PanjangJangkagU tan  

(Arifin, 1999:85) 

b. Earning Per Share (EPS) 

Menurut (Tandelilin, 2001: 241) Komponen penting pertama 

yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan adalah Earning 

Per Share. Informasi Earning Per Share suatu perusahaan 

menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan 

bagi semua pemegang saham perusahaan. Besarnya Earning Per 

Share suatu perusahaan dapat diketahui dari informasi laporan 

keuangan.  

Earning per share (EPS) jumlah pendapatan yang diperoleh 

dalam satu periode untuk tiap lembar saham beredar (Baridwan, 
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2000: 448). Jadi Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

perlembar saham bagi pemiliknya. Informasi mengenai pendapatan 

per lembar saham dapat digunakan oleh pimpinan perusahaan 

untuk menentukan deviden yang akan dibagikan. Informasi ini juga 

dapat berguna bagi investor untuk mengetahui perkembangan 

perusahaan. Earning Per Share diperoleh dari laba bersih setelah 

dibagi dengan jumlah saham. 

Rasio ini diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Earning Per Share = 
BeredarSahamJumlah

BersihLaba  

(Tandelilin, 2001: 242) 

c. Price Earning Ratio (PER) 

Menurut (Tandelilin, 2001: 243) informasi Price Earning 

Ratio mengidentifikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan 

investor untuk memperoleh satu rupiah earning perusahaan. 

Dengan kata lain, Price Earning Ratio menunjukkan besarnya 

harga tiap satu rupiah earning perusahaan. Di samping itu, Price 

Earning Ratio juga merupakan ukuran harga relatif dari sebuah 

saham perusahaan. 

Rasio ini menggambarkan ketersediaan investasi membayar 

suatu jumlah tertentu  untuk setiap perolehan laba perusahaan. 
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Price earning ratio dapat dihitung dengan perbandingan antara 

harga pasar perlembar saham dan laba bersih perlembar saham. 

Rasio ini diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Price Earning Ratio = 
EPS

LembarPerSahamaH arg  

(Rangkuti, 2001:157) 

d. Price to Book Value (PBV) 

Price to Book Value (PBV) adalah rasio yang menjelaskan 

tentang perbandingan harga pasar sebuah saham dengan nilai buku 

perlembar saham (Book Value Per Share) sebenarnya. Semakin 

kecil hasilnya semakin baik (Arifin, 1999: 89). Nilai buku adalah 

jumlah yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham pada 

waktu pembubaran (likuidasi) Perseroan Terbatas (PT).  Book 

Value Per Share adalah rasio untuk menilai murah tidaknya sebuah 

saham dengan saham lainnya. Dapat diperoleh dengan cara 

membandingkan laba bersih dengan jumlah saham (Jogiyanto, 

2003: 82). Rasio PBV diperoleh dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

BVS
SahamPasaraHPBValueicetoBookV arg)(Pr =  

(Arifin, 1999: 89) 

 Sedangkan untuk mencari Book Value Per Share digunakan 

rumus: 
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BeredarModalJumlah
ModalTotalBVSerShareBookValueP =)(  

 (Jogiyanto, 2003: 82) 

Analisis rasio terhadap laporan keuangan memberikan beberapa 

manfaat seperti yang diungkapkan oleh (Munawir, 2002: 79) yaitu bagi 

manajemen untuk perencanaan dan pengevaluasian prestasi atau 

kinerja perusahaannya bila dibandingkan dengan rata-rata industri 

sejenis, sedangkan bagi para kreditor digunakan untuk memperkirakan 

potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan 

kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 

Analisis rasio juga memberikan manfaat bagi investor dalam 

mengevaluasi nilai saham dan atas keamanan dana yang akan 

ditanamkan pada suatu perusahaan. 

D. Return Saham 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi (Jogiyanto, 

2003:109). Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau 

return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi 

dimasa yang akan datang. 

Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return 

realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan dan juga 

berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan resiko dimasa yang 

akan datang.  
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Dalam penelitian ini, return terdiri dari capital again atau capital 

loss. capital again atau capital loss adalah selisih dari harga investasi 

sekarang relatif dengan harga periode lalu.  

Tujuan dari corporate finance adalah memaksimalkan nilai 

perusahaan. Tujuan ini bisa menyimpan konflik potensial antara pemilik 

perusahaan dengan kreditur. Jika perusahaan mendapatkan laba yang 

besar, nilai pasar saham akan meningkat pesat, sementara nilai hutang 

perusahaan tidak berpengaruh. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami 

kerugian atau bahkan kebangkrutan, maka hak kreditur akan didahulukan 

sementara nilai saham akan menurun drastis. Jadi dengan demikian nilai 

saham merupakan indeks yang tepat untuk mengukur efektifitas 

perusahaan, sehingga seringkali dikatakan memaksimumkan nilai 

perusahaan juga berarti memaksimumkan kekayaan pemegang saham. 

Saham suatu perusahaan bisa dinilai dari pengembalian (return) 

yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. 

Return saham dihitung dengan cara mengurangkan harga saham pada 

waktu tertentu dengan harga saham pada periode sebelumnya.  

Dengan demikian return saham dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 
1

1

−

−−
=

t

tt
t

P
PPR  

 Rt : Return Saham 

 Pt : Harga Saham Waktu Tertentu 

 Pt-1 : Harga Saham Periode Sebelumnya 

 (Ahmad, 2004: 104) 
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E. Hubungan Kinerja Keuangan yang terdiri dari Debt to Equity Ratio 
(DER), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price to 
Book Value (PBV)  dengan Harga Saham 

 
a. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to equity ratio menggambarkan perbandingan antara total 

utang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber 

pendanaan usaha. Semakin besar debt to equity ratio mencerminkan 

kinerja perusahaan yang buruk, dikarenakan perusahaan banyak 

memanfaatkan hutang jangka panjang sebagai pendanaan usahanya, 

sehingga mengakibatkan  semakin besar resiko yang harus ditanggung 

investor. Investor akan menghindari pembelian saham perusahaan 

tersebut, sehingga dikatakan debt to equity ratio akan berpengaruh 

negatif terhadap harga saham. 

Kreditur jangka panjang lebih menyukai rasio DER yang kecil 

karena menunjukkan bahwa semakin besar jumlah aktiva yang didanai 

oleh pemilik modal sehingga semakin kecil resiko kreditur yang 

secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan return saham 

bagi pemilik modal (Prastowo, 2002: 84) 

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. 

b. Earning per share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi 

pemiliknya. Dengan menggunakan rasio EPS, investor dapat 
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mengetahui besarnya pertumbuhan earning yang telah dicapai 

perusahaan terhadap jumlah saham perusahaan.  

Semakin besar tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan per lembar saham maka perusahaan semakin baik kinerja 

perusahaannya. Dengan semakin membaiknya kinerja perusahaan 

yang diakibatkan dari tingginya tingkat EPS hal itu dapat 

mempengaruhi perubahan return saham. Terdapat hubungan 

perubahan EPS dengan perubahan harga saham (Tandelilin, 

2001:232). 

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

Earning Per Share  berpengaruh positif terhadap return saham. 

c. Price Earning Ratio (PER) 

Membeli saham adalah kegiatan berinvestasi. Investasi 

dikatakanberhasil guna jika mendapatkan keuntungan. Untuk 

mendapatkan keuntungan tentunya saham harus dibeli ketika harganya 

murah, untuk menilai murah atau mahalnya saham biasanya 

dipergunakan analisis rasio Price Earning Ratio (PER).  

Price earning ratio memberikan indikasi tentang jangka waktu 

yang diperlukan untuk mengembalikan dana pada tingkat harga saham 

dan keuntungan suatu perusahaan pada periode tertentu (Husnan, 

2001). Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan ketersediaan 

investasi membayar suatu jumlah tertentu  untuk setiap perolehan laba 

perusahaan. Price earning ratio yang tinggi akan menyebabkan harga 
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saham yang rendah, begitu pula price earning ratio yang rendah akan 

menyebabkan harga saham tinggi. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Husnan (2001; 299) mengemukakan bahwa semakin 

tinggi tingkat keuntungan (return) maka semakin rendah PER. 

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

Price Earning Ratio  berpengaruh negatif terhadap return saham. 

d. Price to Book Value (PBV) 

Price to Book Value (PBV) yaitu rasio untuk membandingkan 

harga pasar sebuah saham dengan nilai buku sebenarnya. Harga pasar 

adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang 

ditentukan oleh para pelaku pasar sedangkan nilai buku adalah nilai 

yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan atau jumlah yang 

dikembalikan pada saat perusahaan mengalami kebangkrutan 

(Yogiyanto, 2003:88). Maka dengan mengetahui nilai pasar dan nilai 

buku maka pertumbuhan perusahaan dapat diketahui. Perusahaan yang 

tumbuh mempunyai rasio lebih dari satu yang berarti pasar percaya 

bahwa nilai pasar perusahaan tersebut lebih besar dari nilai bukunya. 

Jika para penanam saham membeli saham diatas nilai bukunya maka 

perusahaan akan memperoleh keuntungan dari penjualan saham dan 

hal itu akan menurunkan  return saham yang diterima para investor 

karena dinilai harga saham tersebut mahal. Maka semakin besar rasio 

PBV akan mengakibatkan menurunnya return saham begitu juga 
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sebaliknya semakin kecil rasio PBV akan mengakibatkan 

meningkatnya return saham. 

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

Price to Book Value  berpengaruh negatif terhadap return saham. 

F. Kerangka Berpikir 
Informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan banyak 

memberikan manfaat kepada pengguna terutama para investor sebagai 

bahan pertimbangan dan membuat keputusan investasi. Faktor yang 

menjadi pertimbangan investor adalah kemampuan emiten dalam 

menghasilkan laba. 

Investor dalam melakukan investasi saham akan memilih perusahaan 

yang memiliki tingkat pengembalian return yang tinggi. Perusahaan yang 

memiliki tingkat pengembalian return yang tinggi dianggap sebagai 

perusahaan yang memiliki kinerja yang bagus. Untuk menganalisis kinerja 

keuangan suatu perusahaan diperlukan ukuran-ukuran tertentu. Analisis 

kinerja perusahaan antara lain dapat diamati melalui serangkaian analisis 

terhadap laporan keuangan yaitu dengan menggunakan rasio keuangan. 

Rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price Earnig Ratio (PER), Price 

to Book Value (PBV). 

Semakin besar Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan risiko 

perusahaan yang relatif tinggi, dan semakin besar pula risiko yang harus di 

tanggung oleh investor. Dalam ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu 

investasi pada khususnya terdapat asumsi bahwa investor adalah mahluk 
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yang rasional. Investor yang rasional tentunya tidak akan menyukai 

ketidakpastian atau risiko. Investor yang enggan terhadap risiko seperti ini 

disebut sebagai risk-averse investor. Investor seperti ini tidak akan mau 

mengambil risiko suatu investasi jika investasi tersebut tidak memberikan 

harapan return yang layak sebagai kompensasi terhadap resiko yang harus 

ditanggung investor tersebut. Investor akan menghindari pembelian saham 

perusahaan, sehingga dapat dikatakan Debt to Equity Ratio (DER) akan 

berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi 

pemiliknya. Semakin besar tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya, maka hal 

ini akan mempengaruhi harga saham perusahaan, demikian pula 

sebaliknya. Dengan demikian Earning Per Share (EPS) akan berpengaruh 

positif terhadap return saham. 

Perusahaan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan rata-rata, 

sementara di lain pihak mampu membagikan laba dalam prororsi yang 

besar. Pertumbuhan dan pembagian laba yang tinggi akan menumbuhkan 

minat para investor untuk membeli saham tersebut sehingga akan 

menaikkan permintaan saham dan akhirnya akan menaikkan harga saham. 

Price Earnig Ratio (PER) yang tinggi akan menyebabkan harga saham 

yang tinggi, begitu pula sebaliknya Price Earnig Ratio (PER) yang rendah 
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akan menyebabkan harga saham yang rendah. Sehingga Price Earnig 

Ratio (PER) berpengaruh positif terhadap return saham. 

Price to Book Value (PBV) yaitu rasio untuk membandingkan harga 

pasar sebuah saham dengan nilai buku sebenarnya. Semakin kecil hasilnya 

maka semakin baik. Sebagai asumsi ada sebuah saham yang nilai bukunya 

katakanlah 1500 per lembar namun ternyata banyak investor yang bersedia 

membeli di atas 1500. Ini berarti perusahaan mendapatkan keuntungan 

yang didapatkan dari nilai buku saham tersebut, dan hal tersebut dapat 

menurunkan return saham yang diterima investor. Semakin besar rasio 

PBV akan mengakibatkan menurunnya return saham begitu juga 

sebaliknya semakin kecil rasio PBV akan mengakibatkan meningkatnya 

return saham. Berdasarkan keterangan itu maka dapat disimpulkan bahwa 

Price to Book Value  berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Dari uraian diatas dapat digambarkan dalam kerangka berpikir pada 

Gambar 1. 

G. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut diatas, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitaian ini adalah sebagai berikut: 

1. H1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan 

perusahaan yang terdiri dari Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per 

Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV) 

secara simultan terhadap return saham pada tahun 2005. 

2. H2 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan 

perusahaan yang terdiri dari Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per 
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Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV) 

secara parsial terhadap return saham pada tahun 2005. 

Gambar 1 Kerangka Berpikir 
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