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SARI 

 

ANIK WINARNI. 2006. Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price 
Earning Ratio (PER), dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham 
Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di BEJ. Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 110 Halaman. 

 
Kata Kunci :   Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Debt To 

Equity Ratio (DER), dan Return Saham.  
 
 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 keuangan yang bagus. Keinginan investor untuk memperoleh 
return yang tinggi dapat diwujudkan dengan mengadakan analisis yang berkaitan 
dengan investasi dalam saham. Salah satu analisis yang dapat dilakukan oleh 
investor untuk mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan dengan 
menganalisis rasio keuangan, diantaranya : Earning Per Share (EPS), Price 
Earning Ratio (PER), dan Debt To Equity Ratio (DER). Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara 
Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Debt To Equity Ratio 
(DER) terhadap return saham secara simultan pada Perusahaan Real Estate dan 
Property yang terdaftar di BEJ. (2) Apakah terdapat pengaruh yang signifikan 
antara Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Debt To Equity 
Ratio (DER) terhadap return saham secara parsial pada Perusahaan Real Estate 
dan Property yang terdaftar di BEJ.   
 Populasi dalam penelitian ini berjumlah 38 Perusahaan Real Estate dan 
Property yang terdaftar di BEJ dengan periode pengamatan tahun 2002-2004. 
Sedangkan pengambilan sampel berjumlah 17 Perusahaan Real Estate dan 
Property yang dilakukan dengan purposive sampling. Variabel yang dikaji dalam 
penelitian ini, meliputi : Earning Per Share (EPS) ( ), Price Earning Ratio 
(PER) ( ), Debt To Equity Ratio (DER) ( ) dan Return Saham (

1X

2X 3X Y ). Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. 
Data-data dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari laporan 
keuangan tahunan emiten atau perusahaan dalam Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) tahun 2005. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis 
regresi. 
 Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah secara simultan Earning 
Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Debt To Equity Ratio (DER) 
berpengaruh terhadap return saham. Koefisien determinasi ( 2R ) sebesar 0,263; 
yang berarti pengaruh yang diberikan variabel EPS, PER, dan DER terhadap 
return saham sebesar 26,3%, sedangkan sisanya 73,7% dipengaruhi faktor lain 
yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Secara parsial variabel Earning Per 
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Share (EPS) berpengaruh terhadap return saham Perusahaan Real Estate dan 
Property yang terdaftar di BEJ. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai 
probabilitas value sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Variabel Price Earning 
Ratio (PER) secara parsial berpengaruh terhadap return saham Perusahaan Real 
Estate dan Property yang terdaftar di BEJ. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai 
probabilitas value sebesar 0,047 lebih kecil dari 0,05. Variabel Debt To Equity 
Ratio (DER) secara parsial tidak berpengaruh terhadap return saham Perusahaan 
Real Estate dan Property yang terdaftar di BEJ. Hal ini dibuktikan dengan melihat 
nilai probabilitas value sebesar 0,781 lebih besar dari 0,05. 

 Simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah secara simultan PER, 
ROE, dan DER mempengaruhi return saham. Secara parsial, variabel Earning Per 
Share (EPS) dan variabel Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap return 
saham, sedangkan variabel Debt To Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh 
terhadap return saham. Koefisien determinasi parsial variabel EPS, PER, dan 
DER masing-masing sebesar 21,44%; 8,12%; dan 1,68%. Adapun saran yang 
dapat diberikan adalah : (1) Bagi investor yang akan melakukan investasi harus 
memperhatikan faktor lain selain EPS, PER, dan DER. Faktor lain tersebut antara 
lain : beta, ukuran perusahaan, pola musiman, tingkat suku bunga, valuta asing, 
periode kenaikan dan kemunduran pasar, maupun kondisi perekonomian, sosial, 
dan politik. (2) Bagi peneliti lebih lanjut penambahan sampel penelitian, 
memperpanjang periode pengamatan dan menambah variabel-variabel bebas lain, 
misal ROA, ROE, CAR, dll yang dapat memberikan jawaban yang lebih akurat.  
Di samping itu juga memperluas bahasan, baik dari ruang lingkup penelitian 
maupun aspek pembahasan yang tidak hanya dari basic financial.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

  Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk 

mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar 

modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka 

panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif 

(Elyzabeth, 2003:2).  

  Pasar modal adalah salah satu sarana bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kebutuhan jangka panjang dengan menjual saham atau 

mengeluarkan obligasi. Agar menarik pembeli dan penjual supaya aktif 

berpartisipasi, maka pasar modal harus bersifat likuid dan efisien. Pasar modal 

dikatakan likuid apabila pembeli dan penjual dapat menjual dan membeli 

sekuritas dengan cepat, sedangkan pasar modal dikatakan efisien apabila harga 

dari surat berharga mencerminkan nilai dari perusahaan secara akurat dan juga 

mencerminkan penilaian investor terhadap prospek laba di masa yang akan 

datang (Jogiyanto, 2003:12). 

  Investasi merupakan suatu kegiatan yang menempatkan dana pada satu 

atau lebih asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh 

penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi. Keputusan investasi pada 

dasarnya merupakan keputusan yang bersifat tidak pasti, karena menyangkut 
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harapan pada masa yang akan datang berupa imbal hasil (return) yang 

diharapkan, serta risiko yang harus ditanggung investor. Ketidakpastian yang 

dihadapi dalam keputusan investasi terjadi karena faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal berupa tingkat penjualan, laba bersih perusahaan, 

perubahan kebijakan, dan kemampuan manajemen dalam menjalankan 

perusahaan. Faktor eksternal perusahaan berupa krisis ekonomi, kurs yang labil, 

inflasi atau deflasi, dan kebijakan pemerintah (Panjaitan, Dewinta, dan Desinta, 

2004:56). 

  Pada umumnya masyarakat membeli saham dengan harapan akan 

memperoleh deviden yang besarnya minimal sama dengan tingkat bunga 

deposito dan/atau capital gain yang diperoleh dari selisih harga penjualan dan 

harga pembelian saham bila investor menjual saham tersebut. Deviden adalah 

proporsi laba atau keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham 

dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya. 

Seorang investor dalam menentukan saham yang akan dibeli atau dijual akan 

mempertimbangkan informasi yang tersedia. Informasi ini berguna sebagai 

pertimbangan untuk menentukan tingkat keuntungan beserta risiko saham yang 

dibeli atau dijual. Dengan kata lain, sebelum investor mengambil keputusan 

untuk memilih investasi dari alternatif-alternatif yang ada, investor terlebih 

dahulu harus menganalisis informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan 

keuangan perusahaan yang go public (Elyzabeth, 2003:2). 
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 Informasi yang diperlukan oleh para investor di pasar modal tidak 

hanya informasi yang bersifat fundamental saja, tetapi juga informasi yang 

bersifat teknikal. Informasi yang bersifat fundamental diperoleh dari kondisi 

intern perusahaan, dan informasi yang bersifat teknikal diperoleh dari luar 

perusahaan, seperti : ekonomi, politik, finansial, dan faktor lainnya. Informasi 

yang diperoleh dari kondisi intern perusahaan yang lazim digunakan adalah 

informasi laporan keuangan. Analisis fundamental merupakan analisis yang 

mempunyai kecenderungan untuk melihat ke depan berdasarkan prediksi  

expected return akan diperoleh investor di masa yang akan datang (Panjaitan, 

Dewinta, dan Desinta; 2004:57). Informasi fundamental dan teknikal tersebut 

dapat digunakan sebagai dasar bagi investor untuk memprediksi return, risiko 

atau ketidakpastian, jumlah, waktu, dan faktor lain yang berhubungan dengan 

aktivitas investasi di pasar modal (Sunarto, 2001:56).  

 Investor dalam financial assets tidak dapat dipisahkan dengan harapan 

mendapatkan return (income) di masa yang akan datang. Masa yang akan 

datang selalu penuh dengan ketidakpastian, sehingga investor perlu membuat 

perkiraan dan prediksi. Untuk dapat membuat prediksi di masa yang akan 

datang diperlukan pengetahuan tertentu untuk menganalisis informasi keuangan 

masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka, untuk dapat menghasilkan 

keputusan yang optimal dan memperoleh hasil yang semaksimal mungkin 

dengan risiko yang seminimum mungkin dalam kegiatan investasi, investor 
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pada dasarnya harus mampu mengolah dan menganalisis semua informasi 

akuntansi yang ada (Elyzabeth, 2003:4). 

  Pada prakteknya, investor lebih sering menekankan pada informasi 

intern yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan, karena laporan 

keuangan memberikan informasi keuangan dan gambaran yang paling 

representatif mengenai posisi dan hasil usaha yang dicapai perusahaan. Pada 

dasarnya laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi 

keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam keputusan 

ekonomi. Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan 

merupakan pertimbangan utama bagi investor dalam menentukan keputusan 

investasi yang akan dilakukannya (Elyzabeth, 2003:4). 

  Informasi laporan keuangan adalah salah satu sumber potensial yang 

lazim digunakan oleh investor untuk merevisi harga saham di bursa. Jika 

laporan keuangan menunjukkan hasil yang baik, perusahaan emiten yang 

bersangkutan di nilai meningkat keberhasilannya dan sebaliknya jika hasilnya 

tidak baik dinilai sebagai gejala timbulnya masalah (Purwanto dan Haryanto, 

2004:19). Laporan keuangan adalah salah satu dari sekian informasi yang dapat 

digunakan untuk merevisi dan mendeteksi harga sekuritas. Salah satu bukti 

empiris adalah timbulnya reaksi pasar sekitar tanggal pengumuman laporan 

keuangan mampu mempengaruhi harga sekuritas (Farid dan Siswanto, 

1998:344 dalam Adiwijaya, 2000:109). 
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  Suatu laporan keuangan dikatakan memiliki kandungan informasi bila 

publikasi dari laporan keungan tersebut menyebabkan reaksi pasar. Reaksi 

pasar ini mengacu pada perilaku investor dan pelaku pasar lainnya untuk 

melakukan transaksi, baik dengan cara membeli ataupun menjual saham 

sebagai tanggapan atas keputusan penting emiten yang disampaikan ke pasar. 

Reaksi pasar ini ditunjukkan dengan adanya perubahan dari harga sekuritas 

bersangkutan yang diukur dengan menggunakan return (kembalian) saham 

sebagai nilai perubahannya (Ajie, 2003:170). 

  Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat 

berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum 

terjadi, tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Return realisasi 

(realized return) merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi dihitung 

berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai 

salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return historis juga berguna 

sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan risiko di masa 

mendatang. Return ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan 

akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return 

realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi 

(Jogiyanto, 2003:109). 

  Berdasarkan laporan keuangan akan diketahui kinerja keuangan 

perusahaan dengan cara melakukan analisis laporan keuangan melalui 

perhitungan rasio-rasio keuangan. Analisis rasio merupakan bentuk atau cara 
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yang umum digunakan dalam analisis laporan finansial. Dengan kata lain, di 

antara alat-alat analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kekuatan dan 

kelemahan yang dihadapi perusahaan di bidang keuangan, adalah analisis rasio 

(financial ratio analysis) (Sunarto, 2001:66-67). 

  Dilihat dari kepentingan investor yang akan membeli saham 

perusahaan dan untuk memperoleh tingkat pengembalian (return) yang tinggi, 

maka informasi yang paling dibutuhkan dari laporan keuangan suatu 

perusahaan adalah informasi mengenai rasio keuangan. Rasio keuangan yang 

akan digunakan untuk memprediksi return saham dalam penelitian ini, antara 

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

Ratio (DER). 

 Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

dalam meghasilkan keuntungan per lembar saham saham bagi pemiliknya. 

Rasio ini dapat diperoleh dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan 

jumlah lembar saham disetor (paid in capital) (Rosyadi, 2002:29). Apabila EPS 

perusahaan tinggi, akan semakin banyak investor yang mau membeli saham 

tersebut, sehingga menyebabkan harga saham akan tinggi (Dharmastuti, 

2003:30). Berdasarkan kerangka teori tersebut, maka EPS mempunyai pengaruh 

positif terhadap return saham. 

  PER menggambarkan besarnya perbandingan antara harga pasar 

saham per lembar dengan laba per saham (Elyzabeth, 2003:5). Jika PER 
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perusahaan tinggi berarti saham perusahaan dapat memberikan return yang 

besar bagi investor (Dharmastuti, 2004:17). 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menunjukkan 

perbandingan antara hutang dengan modal sendiri (Husnan, 1998:561). Jika 

DER tinggi berarti harga saham perusahaan akan rendah karena jika perusahaan 

memperoleh laba, perusahaan cenderung untuk menggunakan laba tersebut 

untuk membayar utangnya dibandingkan dengan membagi saham (Dharmastuti, 

2004:18). 

  Penelitian tentang hubungan atau pengaruh rasio keuangan terhadap 

return saham telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan oleh Pantja (2003) dan Resmi (2002) pada saham LQ-45, dan 

Yeni (2004) pada Perusahaan Manufaktur yang menyatakan bahwa PER 

mempunyai pengaruh positif  terhadap return saham. Hal ini berlawanan 

dengan hasil penelitian Sapoetro (2004) pada Perusahaan Manufaktur, Proborini 

(2004) pada Saham Syariah, Robertus (2004) saham LQ-45, dan Elyzabeth 

(2003) pada PT. Sari Husada yang menyatakan bahwa variabel PER 

berpengaruh negatif terhadap return saham. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Hastuti (2004), Yuliasari (2003) pada saham LQ-45, Astutik (2005) 

pada Perusahaan Property, dan Helmi (2004) pada Perusahaan Manufaktur 

yang menyatakan bahwa PER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham. 
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 Selain variabel PER, terdapat juga perbedaan hasil penelitian tentang 

pengaruh DER terhadap return saham. Penelitian Proborini (2004) pada saham 

Syariah dan Sapoetro (2004) pada Perusahaan Manufaktur, yang menyatakan 

bahwa secara parsial DER berpengaruh positif terhadap return saham. 

Sedangkan Suwandi (2003) dalam penelitiannya menyatakan hasil yang 

berlawanan bahwa variabel DER berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Penelitian yang dilakukan Resmi (2002) pada saham LQ-45, Astutik (2005) 

pada Perusahaan Property, dan Pratama (2004) pada Perusahaan Manufaktur 

yang menyatakan hasil yang berbeda, bahwa DER tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham. 

  Dari hasil penelitian terdahulu di atas, tampak bahwa terdapat 

perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti mengenai pengaruh PER dan 

DER terhadap return saham. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang pengaruh EPS, PER, dan DER terhadap return saham dengan 

menambahkan satu variabel independen, yaitu variabel Earning Per Share 

(EPS) dengan melanjutkan penelitian yang merujuk pada penelitian Astutik 

(2005) pada Perusahaan Property.  

 Gupa dan Houfner (1972) dan Foster (1986) dalam Tuasikal 

(2002:769) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa rasio-rasio tertentu 

memiliki manfaat yang berbeda, ketika diasosiasikan dengan karakteristik 

industri yang berbeda. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa rasio 

keuangan tertentu memiliki kemampuan prediksi yang berbeda ketika 
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dihubungkan dengan karakteristik industri yang lain. Hal ini menjadi alasan 

kenapa hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang hampir sama 

sebelumnya yang dilakukan oleh Sapoetro (2004) pada Perusahaan Manufaktur 

dan Astutik (2004) pada Perusahaan Property, di mana pengaruh informasi 

fundamental terhadap return saham dapat berbeda untuk setiap kelompok 

industri. Dengan kata lain, bahwa harga atau return saham suatu perusahaan 

atau kelompok industri tertentu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi 

(Tuasikal, 2002:769). Dengan hasil penelitian yang berbeda-beda tersebut, 

maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pada periode-periode pengamatan 

yang lain, di mana kondisi ekonomi makro pada setiap periode (tahun) akan 

mengalami perbedaan, sehingga hasil penelitian terdahulupun akan mengalami 

perbedaan pula (Ajie, 2003:185).  

Penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian ini karena saat ini para 

investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada sektor Real Estate 

dan Property dikarenakan adanya harga tanah cenderung naik yang disebabkan 

karena adanya supply tanah yang bersifat tetap, sedangkan demand akan selalu 

meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kenaikan harga tanah tiap 

tahun diperkirakan akan mencapai 40% (Anastasia, 2003:124). 

  Berdasarkan data dan analisis tahunan pasar modal tahun 2000-2004, 

meningkatnya tingkat kebutuhan pasar dapat diketahui dengan meningkatnya 

tingkat penjualan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya penjualan, 
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laba bersih perusahaan Real Estate dan Property juga mengalami kenaikan. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Penjualan Tahun Jumlah 
Perusahaan 

(000.000) 

Saham Beredar 

2000 37 4.987.865 34.267.310.570 

2001 37 6.150.656 34.533.203.260 

2002 38 6.270.800 36.994.424.400 

2003 38 7.339.378 50.438.129.780 

2004 38 8.162.212 53.580.114.520 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2000-2004 

  Investasi di bidang Real Estate dan Property pada umumnya bersifat 

jangka panjang dan akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. 

Namun, sejak krisis ekonomi tahun 1997, banyak perusahaan pengembang 

mengalami kesulitan karena memiliki hutang dolar Amerika dalam jumlah 

besar. Suku bunga kredit melonjak hingga 50%, sehingga pengembang 

mengalami kesulitan untuk membayar cicilan kredit (Kompas, 2003). Namun 

pada tahun 2004, diperkirakan bisnis Real Estate dan Property akan mengalami 

kejayaan kembali seperti tahun 1996, karena siklus perkembangan Real Estate 

dan Property selama tujuh tahun sekali akan mengalami perubahan dan 

booming lagi tahun 2004 dan berlangsung hingga tahun 2007 (Anastasia, 

2003:124). 

  Perkembangan sektor Real estate dan Property di Indonesia 

belakangan ini menunjukkan tanda-tanda yang positif. Sektor Real estate dan 

Property Indonesia telah bangkit kembali setelah sekian lama terpuruk dalam 

kondisi ekonomi yang mengalami krisis sejak 1997. Seiring dengan terbitnya 
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harapan pada perbaikan pemerintah baru, dapat dilihat beberapa pemain besar 

telah melakukan start yang baik, khususnya investor yang menanamkan 

investasinya di bidang Real Estate dan Property (Wicaksono, 2005:1). 

  Kembalinya arus investasi di bidang Real Estate dan Property ini 

dapat dilihat terutama di kota-kota besar. Sebagai contoh, dalam Kompas 2003 

disebutkan bahwa PT. Ciputra Surya Tbk. pada tahun 2002 mengalami 

kenaikan penjualan perumahan di Surabaya mencapai 39% dan dapat 

merestrukturisasi hutangnya, sehingga pada akhir Maret 2003 hutang 

perusahaan tercatat sebesar Rp. 209 Milyar. PT. Ciputra Group ini memulai 

ekspansinya dengan investasi pada bangunan komersial, seperti pusat 

perbelanjaan, dan juga ke daerah urban dengan membangun hunian kelas 

menengah serta kota-kota satelit baru. PT. Duta Pertiwi Tbk. juga mengalami 

pertumbuhan penjualan sebesar 61% pada tahun 1999-2002 dan telah 

merestrukturisasi hutangnya, sehingga rasio hutang bersih terhadap ekuitas 

perusahaan sebesar 36%. Hal ini mengakibatkan harga saham naik sebesar 3X 

lipat dalam 2 tahun terakhir (Anastasia, 2003:124). Demikian halnya dengan 

Summarecon juga telah menunjukkan tanda-tanda akan segera melakukan 

inovasi baru yang lain (Wicaksono, 2005:2). 

    Iklim investasi di bidang Real Estate dan Property telah mulai bangkit 

sejak tahun 2000, sejalan dengan perbaikan kinerja beberapa emiten Real Estate 

dan Property. Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

terjadi kenaikan total asset dan total ekuitas perusahaan selama tahun 2002-
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2004 yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan jumlah 

modal perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Total Asset Total Ekuitas Tahun Jumlah 
Perusahaan 

(000.000)  (000.000)  

2000 37 46.946.290 14.054.089 

2001 37 47.817.501 14.949.635 

2002 38 48.250.096 15.260.196 

2003 38 49.593.504 16.458.723 

2004 38 50.786.913 18.745.430 

         Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2000-2004 

  Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : ”Pengaruh 

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

Ratio (DER) terhadap Return Saham Perusahaan Real Estate dan Property 

yang terdaftar di BEJ.” 

1.2    Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Earning Per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap 

return saham secara simultan pada Perusahaan Real Estate dan Property 

yang terdaftar di BEJ? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Earning Per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap 
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return saham secara parsial pada Perusahaan Real Estate dan Property yang 

terdaftar di BEJ? 

1.3    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), dan Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh secara simultan 

terhadap return saham Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar 

di BEJ. 

2. Untuk mengetahui apakah Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), dan Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh secara parsial 

terhadap return saham Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar 

di BEJ. 

1.4    Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai berikut : 

1. Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya tentang investasi saham 

Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di BEJ dan dapat 

memberikan informasi bagi kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut.  

2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan masukan bagi investor dalam mempertimbangkan pengambilan 
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keputusan berkaitan dengan penanaman modal dalam saham, khususnya 

Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di BEJ. 

1.5   Penegasan Istilah  

Agar diperoleh kesatuan pandangan dan untuk menghindari kesalahan 

dalam penafsiran, maka diperlukan adanya penegasan istilah yang digunakan 

dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain : 

1. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

dalam meghasilkan keuntungan per lembar saham saham bagi pemiliknya. 

Rasio ini dapat diperoleh dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan 

jumlah lembar saham disetor (paid in capital) (Rosyadi, 2002:29).  

 EPS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah EPS yang diambil dari 

laporan keuangan Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di 

BEJ tahun 2002-2004, dengan cara membagi laba bersih perusahaan dengan 

jumlah saham yang beredar.  

2. Price Earning Ratio (PER) 

  PER menggambarkan besarnya perbandingan antara harga pasar 

saham per lembar dengan laba per saham (Elyzabeth, 2003:5). Jika PER 

perusahaan tinggi berarti saham perusahaan dapat memberikan return yang 

besar bagi investor (Dharmastuti, 2004:17). 
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 PER yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah PER yang 

diambil dari laporan keuangan Perusahaan Real Estate dan Property yang 

terdaftar di BEJ tahun 2002-2004. 

3. Debt to Equity Ratio (DER) 

 Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menunjukkan 

perbandingan antara hutang dengan modal sendiri (Husnan, 1998:561). Jika 

DER tinggi berarti harga saham perusahaan akan rendah karena jika 

perusahaan memperoleh laba, perusahaan cenderung untuk menggunakan 

laba tersebut untuk membayar utangnya dibandingkan dengan membagi 

deviden (Dharmastuti, 2004:18). 

 DER yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah DER yang 

diambil dari laporan keuangan Perusahaan Real Estate dan Property yang 

terdaftar di BEJ tahun 2002-2004. 

        4.    Return Saham 

 Return (kembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh 

pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya (Ang, 1997:20.2). Konsep 

return saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah return realisasi 

(actual return) yang dapat berupa capital gain atau capital loss. 

1.6   Sistematika Skripsi 

Gambaran singkat tentang isi keseluruhan skripsi yang akan Peneliti buat 

adalah sebagai berikut : 
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1. Bagian Awal Skripsi 

 Bagian ini berisi tentang sampul, lembar berlogo, halaman judul, sari, 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, daftar grafik, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian ini berisi pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil 

penelitian dan pembahasan, dan penutup. 

BAB 1 :     Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan 

sistematika skripsi. 

      BAB II :    Landasan Teori 

Menjelaskan tentang landasan teori yang dikemukakan, yaitu :  

Pengertian return saham dan komponen return, penilaian saham 

dalam kaitannya dengan keputusan investasi, teknik analisis 

saham, pengertian rasio keuangan, penggolongan angka rasio, 

pengertian dan pengaruh Earning per Share (EPS),  Price 

Earning Ratio (PER), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

return saham, kerangka berfikir, dan hipotesis. 
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BAB III :   Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian, penulis akan menjelaskan tentang 

populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV :   Hasil Penelitian dan Pembahasan 

                                  Berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  :   Penutup 

                                  Berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran 

yang relevan. 

3.   Bagian akhir Skripsi 

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1    Return Saham 

2.1.1  Pengertian Return Saham 

 Return (kembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati 

oleh pemodal atas suatu investasi saham yang dilakukannya. Tanpa 

adanya keuntungan yang dapat dinikmati dari suatu investasi, tentunya 

pemodal tidak akan mau repot-repot melakukan investasi, yang pada 

akhirnya tidak akan ada hasilnya. Dengan demikian, bahwa setiap 

investasi jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan 

utama mendapatkan keuntungan yang disebut return, baik secara 

langsung dan tidak langsung (Ang, 1997:20.2). 

Return merupakan salah satu variabel kunci di dalam investasi. 

Return memungkinkan seorang investor untuk membandingkan 

keuntungan accrual ataupun keuntungan yang diharapkan oleh berbagai 

saham pada bermacam tingkatan pengembalian yang diinginkan. Agar 

tingkat return sebuah saham dapat ditentukan, seorang penanam saham 

dituntut untuk melakukan analisis terhadap nilai sebuah saham. Sebuah 

analisis yang memungkinkan seorang pemegang saham menentukan 

apakah harga sebuah saham telah ditetapkan wajar, terlalu rendah atau 

terlalu tinggi (Ajie, 2003:175). 
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Faktor yang mempengaruhi return suatu investasi meliputi faktor 

internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan 

meliputi kualitas dan reputasi manajemen, struktur hutang, tingkat laba 

yang dicapai, dan lain-lain. Sedangkan, faktor eksternal meliputi 

pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, perkembangan sektor industri, 

faktor ekonomi, dan sebagainya.  

Halim (2005:34) membedakan Return menjadi dua, yaitu : 

1. Return yang telah terjadi (actual return) dihitung berdasarkan data 

historis 

2. Return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa mendatang 

(expected return). 

Return yang digunakan dalam penelitian ini adalah return 

realisasi atau sering disebut dengan actual return. Return realisasi 

merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data 

historis dan digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. 

Return realisasi ini juga berguna sebagai dasar penentuan return 

ekspektasi (expected return) yang merupakan return yang diharapkan 

oleh investor di masa mendatang. 

Return realisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

capital gain atau loss yang juga sering disebut actual return. Besarnya 

actual return menurut Resmi (2002:288), dapat dihitung dengan rumus : 
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Rit     :  Tingkat keuntungan saham i pada periode t. 

Pit     :  Harga penutupan saham i pada periode t (periode terakhir). 

Pit-1       :     Harga penutupan saham i pada periode sebelumnya (awal). 

2.1.2 Komponen Return 

Komponen suatu return menurut Ang (1997:20.2-20.3),  terdiri 

dari dua jenis yaitu : 

1. Current income  

  Current income adalah keuntungan yang diperoleh melalui 

pembayaran yang bersifat periodik, seperti : pembayaran bunga 

deposito, bunga obligasi, dividen (proporsi laba atau keuntungan yang 

dibagikan kepada para pemegang saham dalam jumlah yang 

sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya), dan sebagainya. 

2. Capital gain  

  Capital gain adalah keuntungan yang diterima karena adanya 

selisih antara harga jual dan harga beli suatu instrumen investasi. 

Tentunya tidak semua instrumen investasi memberikan komponen 

return berupa capital gain atau capital loss. Capital gain ini sangat 

tergantung dari harga pasar instrumen investasi yang bersangkutan, 

yang berarti bahwa instrumen investasi tersebut harus diperdagangkan 
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di pasar. Return merupakan hal terpenting di dalam menentukan 

keputusan investasi. Pada dasarnya justifikasi atas return yang 

diterima harus dianalisis, antara lain : melalui analisis return historis 

yang terjadi pada periode sebelumnya. Dengan dasar analisis tersebut, 

sehingga dapat ditentukan besarnya tingkat kembalian yang 

diinginkan (expected return). 

  Expected return adalah return (kembalian) yang diharapkan 

oleh investor atas suatu investasi yang akan diterima pada masa yang 

akan datang. Faktor yang mempengaruhi return suatu saham, yaitu : 

1. Faktor internal perusahaan 

   Faktor internal perusahaan meliputi : kualitas dan 

reputasi manajemennya, struktur permodalan, struktur hutang 

perusahaan, dan sebagainya. 

2. Faktor eksternal 

   Faktor eksternal, misalnya : pengaruh kebijakan 

moneter dan fiskal, perkembangan sektor industri, dan 

sebagainya. Faktor ekonomi, misalnya terjadi inflasi (kenaikan 

harga) atau deflasi (penurunan harga). 

2.2    Penilaian Saham dalam Kaitannya dengan Keputusan Investasi 

Investasi adalah pengeluaran pada saat ini di mana hasil yang 

diharapkan dari pengeluaran itu baru akan diterima di waktu mendatang 

(Indriyo, 2002:133). Investasi ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk 
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pertumbuhan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi untuk apresiasi 

nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, 

seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang (Simamora, 

2000:438).  

  Motif pemodal atau investor menanamkan dananya pada sekuritas 

adalah mendapatkan return (tingkat pengembalian) yang maksimal dengan 

risiko tertentu atau memperoleh return tertentu pada risiko yang minimal. 

Return atas pemilikan sekuritas khususnya saham dapat diperoleh dalam dua 

bentuk, yaitu deviden dan capital gain (kenaikan harga jual saham di atas harga 

belinya). Dalam melakukan investasi sekuritas saham, investor akan memilih 

saham perusahaan mana yang akan memberikan return tinggi. Harga pasar 

saham memberikan ukuran yang obyektif mengenai nilai investasi pada sebuah 

perusahaan. Oleh karena itu, harga saham merupakan harapan investor. Variasi 

harga saham akan dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan yang 

bersangkutan, di samping dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran. 

Kinerja perusahaan akan menentukan tinggi rendahnya harga saham di pasar 

saham (Resmi, 2002:276). 

Naik atau turunnya harga saham tergantung dari perubahan satu atau 

lebih faktor yang mempengaruhinya. Pada saat kondisi perusahaan menurun, 

pada umumnya harga saham perusahaan juga turun, demikian pula sebaliknya 

pada saham biasa (common stock), selain tingkat keuntungan yang belum 

diketahui terdapat pula ekspektasi bahwa harga saham akan naik sejalan dengan 
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pertumbuhan perusahaan. Hal ini berbeda dengan penilaian untuk harga saham 

prioritas dan obligasi, di mana penilaiannya didasarkan atas tingkat keuntungan 

dengan persentase yang telah ditentukan (Suryaputri dan Astuti, 2003:3).  

  Setiap investor yang berinvestasi dalam saham, setiap hari, dari waktu 

ke waktu, mereka harus rajin memantau perkembangan terakhir kondisi emiten 

di mana mereka menginvestasikan uang dan mengamati pergerakan saham di 

bursa secara keseluruhan karena perkembangan kondisi emiten, baik positif 

maupun negatif, pasti berpengaruh pada harga saham yang diterbitkannya 

(Arifin, 2002:46). 

Pada umumnya investor akan memilih saham dengan pertimbangan-

pertimbangan, antara lain : a). Proyeksi pertumbuhan pendapatannya, b). 

Harapan adanya kenaikan penerimaan deviden, c). Stabilitas penjualan, d). 

Leverage financial (Elyzabeth, 2003:6). 

Pengambilan keputusan untuk membeli, menahan atau menjual saham 

suatu perusahaan, investor tentu membutuhkan informasi yang lengkap, 

relevan, dan akurat. Informasi ini sangat penting bagi investor mengingat 

investasi yang dilakukan dihadapkan dengan hasil dan risiko dalam waktu yang 

relatif singkat (Adiwijaya, 2000:107). 

Umumnya investor mempunyai sifat untuk menghindari risiko (risk 

averter). Investor dalam megambil keputusan akan mempertimbangkan return 

dan risiko yang diterima, bila investor dihadapkan pada suatu kesempatan 

 

 
 
 
 

 



24
 

 

investasi yang mempunyai risiko tinggi, maka para investor tersebut akan 

mensyaratkan tingkat keuntungan yang lebih besar.  

Pemodal mengahadapi kesempatan investasi yang berisiko, sehingga 

pilihan investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada tingkat keuntungan 

yang diharapkan. Apabila pemodal mengharapkan untuk memperoleh tingkat 

keuntungan yang tinggi, maka ia harus bersedia menanggung risiko yang tinggi 

pula (Husnan, 2003:43). Dengan kata lain, bahwa semakin tinggi risiko suatu 

kesempatan investasi, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang 

disyaratkan oleh investor. Sebaliknya, dengan semakin kecilnya risiko yang 

ditanggung pemodal, maka tingkat keuntungan yang disyaratkanpun akan lebih 

kecil (Husnan, 2003:230). Untuk memperkecil risiko dan untuk mendapatkan 

return yang optimal, investor dalam mengambil keputusan investasi akan 

mendasarkan pada analisis kelayakan harga saham termasuk penilaian terhadap 

perusahaan emiten. Untuk dapat melaksanakan analisis yang baik, investor 

memerlukan informasi untuk menghitung nilai intrinsik (intrinsic value) dan 

membandingkannya dengan harga pasar saham (current market price).  

Analisis saham bertujuan untuk mengestimasi nilai intrinsik atau harga 

teoritis suatu saham, dan kemudian membandingkannya dengan harga pasar 

saham tersebut pada saat ini. Nilai intrinsik suatu saham adalah harga wajar 

yang seharusnya dijadikan dasar penilaian suatu saham (Suryaputri dan Astuti, 

2003:4). Nilai intrinsik (intrinsic value) merupakan nilai yang mengandung 

unsur kekayaan perusahaan pada saat sekarang dan unsur potensi perusahaan 
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untuk menghimpun laba di masa yang akan datang (Sjahrizal, 1990 dalam 

Rosyadi, 2002:27). 

Berdasarkan Random-Walk Theory (Francis, 1986 dalam Rosyadi, 

2002:27) yang menyatakan bahwa harga saham akan berfluktuasi (berubah-

ubah) mendekati nilai intrinsiknya karena adanya informasi yang baru setiap 

hari, di mana informasi tersebut menyebabkan analis selalu mengestimasi 

kembali nilai saham akibat informasi baru tersebut.  

Jones (1991) dalam Purwanto dan Haryanto (2004:20), menyatakan 

bahwa secara tradisional investor dan analis sekuritas selalu menghubungkan 

antara nilai intrinsik saham dengan harga pasar saat ini. Jika nilai intrinsik lebih 

besar dari harga pasar, maka undervalued dan sebaliknya dilakukan pembelian 

atau ditahan jika telah dimiliki. Apabila nilai intrinsik lebih kecil dari harga 

pasar, maka saham tersebut dinilai overvalued dan sebaliknya dihindari atau 

dijual bila telah dimiliki. Jika nilai intrinsik sama dengan harga pasar, maka 

saham tersebut dinilai benar dan biasanya transaksi cenderung tidak ada bagi 

saham tersebut. 

Investor memerlukan informasi mengenai prospek perusahaan yang 

akan dipilihnya sebagai tempat menanam dana. Akan tetapi sebagai pihak luar, 

investor tidak akan mengetahui seluruh informasi sebanyak yang dikuasai 

manajemen. Manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih dari pada 

pihak luar perusahaan. Berdasarkan teori sinyal (Brigham & Houston, 2001 

dalam Widyarini, 2005), yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang diambil 
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manajemen perusahaan memberikan tanda kepada investor tentang bagaimana 

menajemen memandang prospek perusahaan. Investor harus dapat membaca 

sinyal-sinyal tentang prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Bila 

investor menangkap sinyal bahwa manajemen memiliki prospek yang 

menguntungkan bagi perusahaan, maka investor akan menanamkan dananya. 

Sebaliknya, bila tanda yang diterimanya adalah bahwa perusahaan akan merugi, 

maka investor akan mengurungkan niatnya untuk membeli saham. 

2.3    Teknik Analisis Saham 

Tujuan investor melakukan analisis terhadap saham-saham yang dapat 

menjadi alternatif investasi adalah supaya investor mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas terhadap kemampuan perusahaan untuk terus tumbuh dan 

berkembang pada masa yang akan datang (Dharmastuti, 2004:17). 

Ada empat teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis saham, 

yaitu : 

1. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental (Fundamental Analysis) merupakan informasi 

yang berkenaan dengan kondisi internal perusahaan (Syahrir, 1995:50 

dalam Widyarini, 2005). Menurut Jogiyanto (2003:88), bahwa analisis 

untuk menentukan nilai saham (fundamental atau intrinsik) dengan analisis 

sekuritas fundamental (fundamental security analysis : analisis perusahaan : 

company analysis) adalah analisis yang menggunakan data keuangan 

perusahaan, seperti : laba, deviden yang dibayar, penjualan, dan lain-lain. 
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Anoraga dan Pakarti (2001:108-109), mengemukakan bahwa analisis 

fundamental berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. Dengan 

analisis ini diharapkan investor akan mengetahui bagaimana operasional 

dari perusahaan yang nantinya menjadi milik investor, apakah sehat atau 

tidak, apakah menguntungkan atau tidak, dan sebagainya. Karena nilai 

suatu saham sangat dipengaruhi oleh kinerja dari perusahaan yang 

bersangkutan. Hal ini penting karena nantinya akan berhubungan dengan 

hasil yang akan diperoleh dari investasi dan juga risiko yang ditanggung. 

Data yang dipakai dalam analisis fundamental menyangkut data-data 

historis, yaitu data-data yang telah lalu, misalnya menyangkut analisis 

tentang kekuatan dan kelemahan dari perusahaan, bagaimana kegiatan 

operasionalnya, dan bagaimana prospeknya di masa yang akan datang. 

Analisis fundamental menyatakan bahwa saham memiliki nilai 

intrinsik (nilai yang seharusnya) tertentu. Analisis ini membandingkan 

antara nilai intrinsik suatu saham dengan harga pasarnya guna menentukan 

apakah harga pasar saham tersebut sudah mencerminkan nilai intrinsiknya 

atau belum. Nilai intrinsik suatu saham ditentukan oleh faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhinya. Ide dasar analisis ini adalah bahwa 

harga saham akan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan 

itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi industri dan perekonomian secara 

makro (Halim, 2005:21). 
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Analisis fundamental mencoba untuk membentuk opini investor 

mengenai harga saham di masa mendatang melalui penyelidikan mendalam 

terhadap kondisi keuangan dari sebuah perusahaan (likuiditas asset, jumlah 

utang, profit margin, pertumbuhan earning dan prospek masa depan), dan 

perilaku sahamnya sendiri. Pada dasarnya analisis fundamental ini mencoba 

untuk menyediakan sebuah dasar bagi peramalan aliran kas masa depan 

suatu saham (Ajie, 2003:175-176). 

Analisis fundamental merupakan analisis yang mencoba 

memperkirakan harga saham yang akan datang dengan menganalisis 

berbagai faktor fundamental yang diperkirakan mempengaruhi harga 

saham. Secara garis besar terdiri dari tiga tahap, yaitu : 

1. Analisis terhadap kondisi makro ekonomi atau pasar 

Dalam tahap ini berbagai variabel makro dan mikro ekonomi 

dievaluasi, seperti : tingkat bunga dan inflasi, GDP, jumlah uang 

beredar, berbagai karakteristik demografi, dan sebagainya.  

2. Analisis industri 

Di sini berbagai analisis, seperti : analisis siklus kehidupan 

industri, analisis siklus bisnis, analisis kinerja historis, persaingan, 

kebijakan pemerintah, perubahan struktural, dan sebagainya dengan 

tujuan untuk menemukan industri yang mempunyai prospek terbaik. 
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3. Analisis terhadap kondisi spesifik perusahaan 

Dalam tahap ini pemodal perlu menaksir nilai intrinsik saham. 

Apabila harga saham di bursa efek lebih rendah dari taksiran nilai 

intrinsiknya, maka saham tersebut merupakan saham yang sebaiknya 

dibeli dan sebaliknya (Husnan, 2003:324). 

Analisis fundamental merupakan suatu studi yang mempelajari hal-hal 

yang berhubungan dengan keuangan suatu bisnis dengan maksud untuk 

lebih memahami sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan 

publik yang menerbitkan saham biasa tersebut. Analisis fundamental 

berlandaskan atas kepercayaan bahwa nilai suatu saham sangat dipengaruhi 

oleh kinerja perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Jika prospek 

suatu perusahaan publik adalah sangat kuat dan baik, maka harga saham 

perusahaan tersebut diperkirakan akan merefleksikan kekuatan tersebut dan 

harganya akan meningkat (Ang, 1997:18.2). Analisis fundamental pada 

dasarnya melaksanakan analisis secara historis atas kekuatan keuangan dari 

suatu perusahaan (company analysis). Dalam company analysis, investor 

akan mempelajari laporan keuangan perusahaan dengan tujuan untuk 

mengetahui kekuatan atau pertumbuhan dan kelemahan perusahaan, 

mengidentifikasi kecenderungan yang mungkin ada, mengevaluasi efisiensi 

operasional dan memahami sifat dan karakteristik operasional dari 

perusahaan tersebut (Ang, 1997:18.2). Dengan kata lain, dengan analisis 

fundamental investor dapat memperkirakan tingkat kembalian (rate of 
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return) atas investasinya dan memutuskan apakah membeli, menahan atau 

menjual sahamnya. Hal penting dan biasanya menjadi pusat perhatian 

investor maupun para analis keuangan (financial analyst) di dalam 

menganalisis data historis laporan keuangan, adalah : 

1. Posisi keuntungan kompetitif perusahaan. 

2. Profit margin dan pertumbuhan laba perusahaan. 

3. Likuiditas aktiva perusahaan terutama berhubungan dengan kemampuan 

keuangan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

4. Tingkat leverage (penggunaan dana pinjaman) terhadap shareholder’s 

equity. 

5. Komposisi dan pertumbuhan operasional penjualan perusahaan (Ang 

1997:18.2-18.3). 

2. Analisis Teknikal  

Analisis teknikal (technical : market analysis) merupakan studi yang 

dilakukan untuk mempelajari berbagai kekuatan yang berpengaruh di pasar 

saham dan implikasi yang ditimbulkannya pada harga saham. Pada 

dasarnya, analisis teknikal ini berusaha untuk mempelajari bagaimana 

pengaruh berbagai kekuatan, seperti : supply (persediaan) dan demand 

(permintaan) dapat memberikan pengaruh terhadap pergerakan harga saham 

(Ang, 1997:20.17). 

Analisis teknikal didasarkan pada data (perubahan) harga saham di 

masa lalu sebagai upaya untuk memperkirakan harga saham di masa 
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mendatang. Dengan analisis ini, para analis memperkirakan pergeseran 

penawaran (supply) dan permintaan (demand) dalam jangka pendek, serta 

mereka berusaha untuk cenderung mengabaikan risiko dan pertumbuhan 

laba dalam menentukan barometer dari penawaran dan permintaan. Oleh 

karena itu, analisis teknikal mendasarkan diri pada premis bahwa harga 

saham tergantung pada penawaran dan permintaan saham itu sendiri 

(Halim, 2005:5). 

Analisis teknikal dimulai dengan cara memperhatikan perubahan harga 

saham itu sendiri dari waktu ke waktu. Analisis ini beranggapan bahwa 

harga suatu saham akan ditentukan oleh penawaran dan permintaan 

terhadap saham tersebut. Sehingga asumsi dasar yang berlaku dalam 

analisis ini adalah : 

1. Harga pasar saham ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. 

2. Penawaran dan permintaan itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, 

baik yang rasional maupun irasional. 

3. Perubahan harga saham cenderung bergerak mengikuti trend tertentu. 

4. Trend tersebut dapat berubah karena bergesernya penawaran dan 

permintaan. 

5. Pergeseran penawaran dan permintaan dapat dideteksi dengan 

mempelajari diagram dari perilaku pasar. 

6. Pola-pola tertentu yang terjadi pada masa lalu akan terulang kembali di 

masa mendatang. 
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Analisis teknikal merupakan analisis yang cukup sering digunakan oleh 

investor atau calon investor. Data yang baisanya digunakan dalam analisis 

ini berupa grafik atau program komputer. Dari grafik atau program 

komputer dapat diketahui bagaimana kecenderungan pasar, sekuritas, atau 

future komoditas yang akan dipilih dalam berinvestasi. Teknik ini 

mengabaikan posisi keuangan perusahaan (Anoraga dan Pakarti, 2006:109). 

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

(kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham tersebut (kondisi 

pasar) di waktu yang lalu. Analisis ini menggunakan grafik (charts) 

maupun berbagai indikator teknis. Analisis teknikal pada dasarnya 

merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli (masuk ke pasar) 

atau menjual saham (keluar dari pasar), dengan memanfaatkan indikator- 

indikator teknis ataupun menggunakan analisis grafis (Husnan, 2003:337-

338). 

Di dalam melakukan analisis teknikal ini, sumber informasi yang 

digunakan adalah data-data historis perdagangan, baik menyangkut harga 

saham individual maupun perkembangan dari indeks harga saham sektoral 

dan gabungan. Analisis teknikal mencoba menggunakan harga saham dan 

informasi volume perdagangan historis untuk memprediksi pergerakan 

harga saham pada masa mendatang (Ang, 1997:20.18). 

Analisis teknikal mempelajari saham di bursa berdasarkan penawaran 

dan permintaan. Para analis teknikal menggunakan grafik riwayat harga dan 
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volume transaksi untuk memprediksi pergerakan harga selanjutnya 

(Dharmastuti, 2004:17). Analisis teknis menurut Jogiyanto (2003:88-89), 

merupakan analisis yang menggunakan data pasar dari saham yang meliputi 

: harga dan volume transaksi saham.  

3.   Analisis Ekonomi 

  Analisis ekonomi merupakan analisis yang cukup penting bagi 

investor karena keadaan perekonomian seringkali berpengaruh terhadap 

analisis efek secara keseluruhan. Untuk itu, investor perlu memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi dengan dengan baik agar tidak mengalami kerugian 

(Anoraga dan Pakarti, 2001:108). 

4.   Analisis Rasio Keuangan  

  Analisis rasio keuangan banyak digunakan oleh investor. Analisis ini 

didasarkan pada hubungan antar pos-pos dalam laporan keuangan 

perusahaan yang akan mencerminkan keadaan keuangan serta hasil dari 

operasional perusahaan (Anoraga dan Pakarti, 2001:111). 

  Rasio keuangan dirancang untuk memperlihatkan hubungan di antara 

pos-pos laporan keuangan. Karena laporan keuangan berisi tentang posisi 

keuangan perusahaan pada saat tertentu maupun hasil operasinya selama 

periode yang lalu, maka laporan keuangan dapat digunakan untuk 

membantu meramalkan laba dan deviden perusahaan di masa mendatang 

(Sumilir, 2003:3). 
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2.4 Rasio Keuangan 

2.4.1 Pengertian Rasio Keuangan 

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 

(matemathical relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah 

yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan 

dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang 

baik atau buruknya posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila 

angka-angka tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang 

digunakan sebagai standard (Munawir, 2000:64). 

Analisis rasio (ratio analysis) menunjukkan hubungan di antara 

pos-pos yang terpilih dari data laporan keuangan. Rasio (ratio) 

memperlihatkan hubungan matematis di antara satu kuantitas dan 

kuantitas lainnya. Rasio merupakan pedoman yang bermanfaat dalam 

mengevaluasi posisi dan operasi keuangan perusahaan dan mengadakan 

perbandingan dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya atau 

perusahaan- perusahaan lain (Simamora, 2000:522). 

Rasio-rasio keuangan pada dasarnya disusun untuk 

menggabungkan angka-angka di dalam atau di antara laporan rugi laba 

dan neraca. Analisis rasio dapat dikelompokkan ke dalam lima macam 

kategori, yaitu : a). Rasio likuiditas (rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya), b). Rasio aktivitas 

(rasio yang mengukur sejauh mana efektifitas penggunaan asset dengan 
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melihat tingkat aktifitas asset), c). Rasio solvabilitas (rasio yang 

mengukur sejauh mana perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya), d). Rasio profitabilitas (rasio yang melihat kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas)), e). Rasio pasar (rasio ini 

melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku 

perusahaan). Ke lima rasio tersebut ingin melihat prospek dan risiko 

perusahaan pada masa yang mendatang. Faktor prospek perusahaan dalam 

rasio tersebut akan mempengaruhi harapan investor terhadap perusahaan 

pada masa-masa mendatang (Hanafi dan Halim, 2005:77). 

Rasio keuangan dirancang untuk memperlihatkan hubungan di 

antara pos-pos laporan keuangan. Karena laporan keuangan berisi tentang 

posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu maupun hasil operasinya 

selama periode yang lalu, maka laporan keuangan dapat digunakan untuk 

membantu meramalkan laba dan deviden perusahaan di masa mendatang 

(Sumilir, 2003:3). 

Dari sudut investor, meramalkan masa depan merupakan hal 

terpenting dari analisis laporan keuangan, sedangkan dari sudut 

manajemen, analisis laporan berguna sebagai cara untuk mengantisipasi 

keadaan di masa mendatang, dan yang lebih penting sebagai titik tolak 

bagi tindakan perencanaan yang akan mempengaruhi jalannya kejadian di 

masa mendatang (Sumilir, 2003:3). 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis fundamental 

dalam menganalisis saham, yaitu dengan analisis rasio. Analisis rasio 

merupakan alat yang membantu untuk menganalisis laporan keuangan 

perusahaan, sehingga dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu 

perusahaan. Analisis rasio juga menyediakan indikator yang dapat 

mengukur tingkat profitabilitas, likuiditas, pendapatan, pemanfaatan asset, 

dan kewajiban suatu perusahaan (Dharmastuti, 2004:17). 

2.4.2 Penggolongan Angka Rasio 

Ang (1997:18.23-18.38), mengemukakan bahwa rasio keuangan 

dapat dikelompokkan menjadi lima jenis berdasarkan ruang lingkupnya, 

yaitu : 

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio likuiditas (liquidity ratio) menyatakan kemampuan 

perusahaan jangka pendek untuk memenuhi obligasi (kewajiban) 

yang jatuh tempo. Rasio ini berfungsi untuk mengukur kemampuan 

jangka pendek perusahaan di dalam memenuhi kewajiban yang jatuh 

tempo. Rasio ini berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun) dari sisi likuiditas 

keuangan. Rasio ini terbagi menjadi Current Ratio, Quick Ratio, dan 

Net Working Capital.  
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2.   Rasio Solvabilitas (Solvency : Leverage Ratios) 

Rasio solvabilitas (solvency : leverage Ratios) menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya. Rasio ini terbagi menjadi Debt Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Long-Term Debt to Equity Ratio, Long-Term Debt to 

Capitalization Ratio, Times Interest Earned (Interest Coverage), 

Cash Flow Ratios, Rasio Cash Flow to Net Income, dan Rasio 

Cash Return on Sales. 

3.    Rasio Aktivitas (Activity Ratios : Assets Activity Ratios : Turnover 

Ratios)  

  Rasio aktivitas menunjukkan kemampuan dan efisiensi 

perusahaan di dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya atau 

perputaran (turnover) dari aktiva-aktiva tersebut. Rasio ini terbagi 

menjadi Total Asset Turnover, Total Fixed Asset Turnover, Account 

Receivable Turnover (A/R Turnover), Inventory Turnover, Average 

College Period (Day’s Sales In Accounts Receivable), dan Day’s 

Sales In Inventory. 

4.    Rasio Rentabilitas atau Profitabilitas (Profitability Ratios) 

  Rasio rentabilitas atau profitabilitas (profitability ratios) 

menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan. Rasio ini terbagi menjadi Gross Profit Margin (GPM), 

Net Profit Margin (NPM), Operating Return on Assets (OPROA), 
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Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Operating 

Ratio (OPR). 

5. Rasio Pasar (Market Ratios) 

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang 

diungkapkan dalam basis per saham. Rasio ini terbagi menjadi 

Dividend Yield (DY), Dividend Per Share (DPS), Dividend Payout 

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

Book Value Per Share (BVS), dan Price to Book Value (P/BV). 

2.5    Earning Per Share (EPS) 

2.5.1 Pengertiaan Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan 

berapa besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang 

saham per lembar saham (Darmadji, 2001:139).  

EPS merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak pada 

satu tahun buku dengan jumlah saham yang diterbitkan (outstanding 

shares) (Ang, 1997:6.22). 

EPS merupakan perbandingan antara pendapatan yang dihasilkan 

(laba bersih) dan jumlah saham yang beredar (Dharmastuti, 2004:17). 

EPS (rasio laba per lembar) adalah laba bersih per lembar saham 

biasa yang beredar selama satu periode. Rasio laba per lembar saham ini 

mengukur profitabilitas relatif terhadap jumlah saham biasa. Rasio EPS 
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mengukur profitabilitas relatif terhadap jumlah saham biasa yang beredar. 

EPS dilaporkan persis di bawah laba bersihnya (Simamora, 2000:530). 

EPS adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya. Rasio ini dapat diperoleh 

dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan jumlah lembar saham 

disetor (Paid in Capital) (Rosyadi, 2002:29). 

EPS merupakan laba per lembar saham yang diperoleh dari total 

earning after tax dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar 

(outstanding share) (Sunarto, Soliha, dan Hersugondo, 2004:302). 

EPS atau laba per lembar saham adalah jumlah laba yang menjadi 

hak untuk setiap pemegang atau lembar saham biasa. EPS merupakan 

salah satu rasio keuangan yang digunakan oleh investor untuk 

menganalisis kemampuan perusahaan mencetak laba berdasarkan saham 

yang dimilikinya (Resmi, 2002:281). 

EPS (laba per lembar saham) merupakan bagian laba bersih yang 

menjadi hak bagi setiap lembar saham biasa (Sumilir, 2003:10). 

EPS dapat digunakan untuk beberapa analisis, yaitu : a). EPS dapat 

digunakan untuk menganalisis profitabilitas suatu saham oleh para analis 

surat berharga, b). EPS mudah dihubungkan dengan harga pasar suatu 

saham dan menghasilkan rasio PER (Price Earning Ratio) (Hanafi dan 

Halim, 2005:199). 

 

 
 
 
 

 



40
 

 

Berdasarkan pendapat di atas, pengertian EPS yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah rasio yang menunjukkan berapa besar 

keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per 

lembar saham yang beredar selama suatu periode. 

                               Perhitungan EPS menurut Halim (2005:27), dinyatakan dalam 

formula sebagai berikut : 

                                      Laba Bersih Setelah Pajak 
 EPS =  

   Jumlah Lembar Saham 
    

2.5.2 Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Return Saham 

Pemodal seringkali memusatkan perhatian pada laba per lembar 

saham (Earning Per Share : EPS) dalam melakukan analisis. Angka EPS 

biasanya disajikan paling bawah dalam laporan laba atau rugi, dan 

karenanya sering disebut bottom line. Angka EPS diperoleh dari laporan 

keuangan yang disajikan oleh perusahaan berdasarkan atas prinsip-prinsip 

akuntansi yang umum diterima (Husnan, 2003:55-54). 

EPS merupakan informasi yang banyak digunakan oleh investor 

dan analis keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. EPS adalah 

indikator yang secara ringkas menyajikan kinerja perusahaan yang 

dinyatakan dengan laba setelah pajak di bagi dengan jumlah saham yang 

beredar. Semakin besar perubahan EPS suatu perusahaan, prospek 

perusahaan di mata investor semakin meningkat, sehingga risiko yang 

ditanggung semakin kecil. 
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EPS mengukur seberapa besar deviden per lembar saham yang 

akan dibagikan kepada investor setelah dikurangi dengan deviden bagi 

para pemilik perusahaan. Apabila EPS perusahaan tinggi, akan semakin 

banyak investor yang mau membeli saham tersebut, sehingga 

menyebabkan harga saham akan tinggi (Dharmastuti, 2003:30). 

Semakin besar tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya, maka 

dalam hal ini akan mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut di 

pasar modal, demikian pula apabila terjadi sebaliknya. Oleh sebab itu, 

perusahaan yang stabil biasanya akan memperlihatkan stabilitas 

pertumbuhan EPS setiap triwulannya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak 

stabil akan memperlihatkan pertumbuhan EPS yang fluktuatif (Rosyadi, 

2002:30). 

Semakin tinggi nilai EPS, tentu saja aka menggembirakan 

pemegang saham, karena semakin besar laba yang disediakan untuk 

pemegang saham (Darmadji, 2001:139). 

Jika laba bersih yang dihasilkan perusahaan meningkat tentu akan 

berdampak pada meningkatnya laba per lembar saham (EPS). 

Meningkatnya EPS akan membawa dampak terhadap meningkatnya harga 

ataupun return saham perusahaan, maka rasio EPS mempunyai pengaruh 

positif terhadap return saham. 
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2.6     Price Earning Ratio (PER) 

2.6.1 Pengertian Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio (PER) menggambarkan apresiasi pasar 

terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. PER dihitung 

dalam satuan kali (X), sebagai contoh, jika suatu saham memiliki PER 

10X, berarti pasar menghargai 10X atas kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba (Darmadji, 2001:140). 

 PER (rasio harga atau laba = P/E Ratio) merupakan suatu rasio 

yang lazim dipakai untuk mengukur harga pasar (market price) setiap 

lembar saham biasa dengan laba per lembar saham. Ukuran ini melibatkan 

suatu jumlah yang tidak secara langsung dikendalikan oleh perusahaan : 

harga pasar saham biasa. Rasio ini mencerminkan penilaian pemodal 

terhadap pendapatan perusahaan di masa mendatang. Rasio ini dihitung 

dengan membagi harga pasar per lembar saham dengan laba per lembar 

saham (Simamora, 2000:531).  

  PER merupakan perbandingan antara harga pasar suatu saham 

(market price) dengan earning per share (EPS) dari saham yang 

bersangkutan. Kegunaan dari PER adalah untuk melihat bagaimana pasar 

menghargai kinerja saham suatu perusahaan terhadap kinerja perusahaan 

yang dicerminkan oleh EPS-nya (Ang, 1997:6.24). 

          PER menggambarkan besarnya perbandingan antara harga pasar 

saham per lembar dengan laba per saham (Elyzabeth, 2003:5). PER 
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merupakan rasio untuk harga pasar saham suatu waktu tertentu dengan 

laba per saham. Informasi mengenai besarnya laba bersih per saham 

berasal dari laba bersih secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah 

total saham yang ditempatkan (Elyzabeth, 2003:7-8). 

Dengan rasio PER diharapkan para investor dapat mengetahui 

kapan harus membeli dan menjual sahamnya sehingga keuntungan yang 

maksimal yang diperoleh dari selisih harga (capital gain) dapat diperoleh 

(Elyzabeth, 2003:3). 

Secara matematis PER adalah hasil bagi antara harga saham di 

pasar dengan laba bersih per lembar sahamnya (EPS). Rasio ini 

merupakan rasio keuangan yang penting untuk mengukur harga saham di 

pasar (Dharmastuti, 2004:17). 

PER merupakan salah satu rasio pasar yang digunakan oleh para 

investor untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba di masa mendatang. PER menunjukkan hubungan antara harga pasar 

saham biasa dengan EPS (Resmi, 2002:281-282). PER sebagai indikator 

nilai perusahaan, yang merupakan hasil bagi antara harga saham dengan 

laba per saham berdasarkan nilai nominal saham sesuai laporan keuangan 

(Purwanto dan Haryanto, 2004:23). 

PER menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earnings. Rasio 

ini menunjukkan berapa besar investor menilai harga dari saham terhadap 

kelipatan dari earnings (laba perusahaan), misalnya nilai PER adalah 5, 
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maka hal ini menunjukkan bahwa harga saham merupakan kelipatan dari 

5X earnings perusahaan. Misalnya, earnings yang digunakan adalah 

earnings tahunan dan semua earnings dibagikan dalam bentuk deviden, 

maka nilai PER sebesar 5 juga menunjukkan lama investasi pembelian 

saham akan kembali selama 5 tahun (Jogiyanto, 2003:105). 

PER merupakan ukuran yang paling banyak digunakan oleh 

investor untuk menentukan apakah investasi modal yang dilakukannya 

menguntungkan atau merugikan. PER menunjukkan berapa besar para 

investor bersedia dibayar untuk setiap keuntungan yang dilaporkan 

perusahaan, sehingga PER merupakan salah satu alat untuk mengukur 

kinerja suatu perusahaan. Para manajer keuangan akan senang jika saham 

perusahaannya dijual dengan PER tinggi. Ini mengindikasikan bahwa 

perusahaan mempunyai peluang pertumbuhan yang baik, yang berarti 

pendapatannya relatif aman dan sejalan dengan rendahnya tingkat 

kapitalisasi (Suryaputri dan Astuti, 2003:2). 

PER digunakan investor untuk menghubungkan laba perusahaan 

dengan harga sahamnya (Suryaputri dan Astuti, 2003:5). Rasio PER 

sering digunakan oleh analis saham untuk menilai harga saham. Pada 

dasarnya PER memberikan indikasi tentang jangka waktu yang 

diperlukan untuk mengembalikan dana pada tingkat harga saham dan 

keuntungan perusahaan pada suatu periode tertentu. Oleh karena itu, rasio 
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ini menggambarkan kesediaan investor membayar suatu jumlah tertentu 

untuk setiap rupiah perolehan laba perusahaan (Halim, 2005:27). 

Berdasarkan pendapat di atas, pengertian PER yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah rasio yang membandingkan antara harga pasar 

per lembar saham biasa yang beredar dengan laba per lembar saham. 

Perhitungan PER menurut Simamora (2000:531), dinyatakan 

dengan formulasi sebagai berikut :  

  sahamlembar per laba
 biasa  sahamlembar per p Harga

=
  asarPER
 

2.6.2 Pengaruh Price Earning Rasio (PER) terhadap Return Saham 

                               Price Earning Ratio (PER) merupakan salah satu rasio pasar yang 

digunakan oleh para investor untuk memprediksi kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba di masa mendatang. PER menunjukkan 

hubungan antara harga pasar saham biasa dengan EPS (Resmi, 2002:281-

282).  PER merupakan suatu rasio yang lazim dipakai untuk mengukur 

harga pasar (market price) setiap lembar saham biasa dengan laba per 

lembar saham (Simamora, 2000:531). Rasio PER yang tinggi 

menunjukkan bahwa pasar mengharapkan pertumbuhan dan laba yang 

tinggi di masa mendatang. Demikian pula PER yang rendah menunjukkan 

ekspektasi laba dan pertumbuhan yang rendah (Simamora, 2000:531).  

Perusahaan yang diharapkan akan tumbuh tinggi (mempunyai 

prospek baik) mempunyai PER yang tinggi, sebaliknya perusahaan yang 
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diharapkan mempunyai pertumbuhan rendah akan mempunyai PER yang 

rendah. Dari segi investor, PER yang terlalu tinggi barangkali tidak 

menarik karena harga saham barangkali tidak akan naik lagi, yang berarti 

memungkinkan capital gain akan lebih kecil (Hanafi dan Halim, 

2005:87). 

Makin besar PER suatu saham, maka menyatakan saham tersebut 

semakin mahal terhadap pendapatan bersih per sahamnya. Jika dikatakan 

suatu saham mempunyai PER 10X, berarti harga pasar saham tersebut 

10X lipat terhadap EPS-nya (pendapatan bersih per saham). Saham yang 

mempunyai PER semakin kecil akan semakin bagus, yang berarti saham 

tersebut semakin murah (Ang, 1997:6.24). Bagi pemodal, semakin kecil 

PER semakin bagus, karena saham tersebut termasuk murah (Darmadji, 

2001:140). 

Rasio PER menunjukkan seberapa tinggi suatu saham dibeli oleh 

investor dibandingkan dengan laba per lembar saham. Jika PER 

perusahaan tinggi berarti harga saham perusahaan dapat memberikan 

return yang besar bagi investor (Dharmastuti, 2004:282). 

Kesediaan investor untuk menerima kenaikan PER sangat 

tergantung pada prospek perusahaan. Perusahaan dengan peluang tingkat 

pertumbuhan tinggi biasanya mempunyai PER yang tinggi pula. 

Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah 

cenderung mempunyai PER yang rendah pula. PER menjadi tidak 
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mempunyai makna apabila perusahaan mempunyai laba yang sangat 

rendah (abnormal) atau menderita kerugian. Dalam keadaan ini PER 

perusahaan akan begitu tinggi (abnormal) atau bahkan negatif (Resmi, 

2002:282). 

PER adalah harga saham di bursa pada tanggal neraca atau tanggal 

yang lain dibandingkan dengan laba per lembar saham selama satu 

periode. Pengetahuan tentang PER bagi investor berguna untuk 

mengetahui kapan harus membeli dan menjual sahamnya sehingga dapat 

memperoleh keuntungan yang maksimal dari selisih harga (capital gain). 

Jika PER tinggi, berarti harga saham itu terlalu mahal atau dengan harga 

tertentu hanya memperoleh laba yang kecil. Dengan demikian, investor 

akan memperoleh keuntungan lebih besar jika pembeliannya pada saat 

PER rendah, karena saham cenderung akan mengalami kenaikan harga 

saham. Jika PERnya menununjukkan nilai yang tinggi, maka saatnya bagi 

pemilik untuk menjual saham tersebut (Elyzabeth, 2003:5). PER yang 

rendah lebih disukai investor karena akan mengalami kenaikan harga, 

sehingga investor akan memperoleh capital gain (Elyzabeth, 2003:14), 

Saham yang mempunyai PER tinggi mungkin dicurigai telah 

terlalu tinggi harganya. Semakin tinggi tingkat keuntungan (return) yang 

disyaratkan, maka semakin rendah PERnya (Husnan, 2003:289). 

Berdasarkan kerangka teori tersebut, maka rasio PER mempunyai 

pengaruh negatif terhadap return saham.  
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2.7 Debt To Equity Ratio (DER) 

2.7.1 Pengertian Debt To Equity Ratio (DER) 

 Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menunjukkan 

perbandingan antara hutang dengan modal sendiri (Husnan, 1998:561). 

DER merupakan rasio yang digunakan untuk melihat struktur 

keuangan perusahaan dengan mengaitkan jumlah kewajiban dengan 

jumlah  ekuitas  pemilik (Simamora, 2000:533). 

 DER menunjukkan perbandingan antara dana pinjaman atau utang 

dan modal dalam upaya pengembangan perusahaan (Dharmastuti, 

2004:18). 

Rasio DER mengambarkan perbandingan antara total hutang 

dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber 

pendanaan perusahaan (Rosyadi, 2002:31). DER merupakan indikator 

struktur permodalan dan risiko finansial yang merupakan perbandingan 

antara hutang dan modal sendiri (Purwanto dan Haryanto, 2004:23). 

DER adalah perbandingan antara jumlah pinjaman dan jumlah 

ekuitas dari sebuah perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus total debt dibagi dengan total equity (Sjarief dan 

Wirjolukito, 2004:49).  

DER digunakan untuk mengukur tingkat leverage (penggunaan 

hutang) terhadap total shareholder’s equity yang dimiliki perusahaan 

(Ang, 1997:18.35).  
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ekuitasTotal
guTotal tanDER =

 

Dalam mengukur risiko, perhatian kreditor jangka panjang 

terutama difokuskan pada prospek laba dan perkiraan arus kas. Meskipun 

demikian mereka tetap memperhatikan keseimbangan antara proporsi 

aktiva yang didanai oleh pemilik perusahan. Keseimbangan proporsi 

tersebut diukur dengan rasio antara total utang dan total ekuitas yang 

disebut DER (Resmi, 2002:281). 

Berdasarkan pendapat di atas, pengertian DER yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah rasio yang membandingkan antara total hutang 

dengan total ekuitas. 

Perhitungan DER menurut Resmi (2002:281), dinyatakan dengan 

formula sebagai berikut : 

 

2.7.2 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang digunakan untuk 

melihat struktur keuangan perusahaan dengan mengaitkan jumlah 

kewajiban dengan jumlah ekuitas pemilik (Simamora, 2000:533). 

Jika DER perusahaan tinggi harga saham perusahaan akan rendah. 

Hal ini dikarenakan jika perusahaan memperoleh laba, perusahaan 

cenderung untuk menggunakan laba tersebut untuk membayar utangnya 

dibandingkan dengan membagi deviden (Dharmastuti, 2004:18). 
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DER mengindikasikan sejauh mana perusahaan dapat menanggung 

kerugian tanpa harus membahayakan kepentingan kreditornya. Dalam hal 

terjadi likuidasi, kreditor mempunyai prioritas klaim dibandingkan 

pemegang saham, kreditor memiliki hak pertama atas asset perusahaan. 

Dari sudut pandang kreditor, jumlah ekuitas dalam struktur permodalan 

perusahaan dapat dianggap sebagai katalisator, membantu memastikan 

bahwa terdapat asset yang memadai untuk menutup klaim pihak lain. 

Rasio yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa klaim pihak lain relatif 

lebih besar ketimbang asset yang tersedia untuk menutupnya, 

meningkatnya risiko bahwa klaim kreditor kemungkinan tidak akan 

tertutup secara penuh bilamana terjadi likuidasi. Semakin rendah 

rasionya, maka semakin sedikit kewajiban perusahaan di masa yang 

mendatang (Simamora, 2000:533). 

Semakin besar rasio DER menunjukkan struktur permodalan usaha 

lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap ekuitas. 

Semakin DER mencerminkan risiko perusahaan relatif tinggi (Rosyadi, 

2002:31). 

Bertambah besarnya DER menunjukkan risiko distribusi laba usaha 

perusahaan akan semakin besar terserap untuk melunasi kewajiban 

perusahaan, sehingga laba yang tersisa untuk pemegang saham semakin 

kecil  (Purwanto dan Haryanto, 2004:23). Dengan demikian, rasio DER 

memunyai pengaruh negatif terhadap return saham. 

 

 
 
 
 

 



51
 

 

2.8 KERANGKA BERFIKIR 

           Motif investor dalam Perusahaan Real Estate dan Property dalam 

menanamkan dananya pada sekuritas adalah untuk mendapatkan return (tingkat 

pengembalian) yang maksimal. Return (kembalian) adalah tingkat keuntungan 

yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Dalam 

melakukan investasi sekuritas saham, investor akan memilih saham perusahaan 

mana yang akan memberikan return tinggi. 

 Tujuan investor melakukan analisis terhadap saham-saham yang dapat 

menjadi alternatif investasi adalah supaya investor mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas terhadap kemampuan perusahaan untuk terus tumbuh dan 

berkembang pada masa yang akan datang. 

Pengambilan keputusan untuk membeli, menahan  atau menjual saham 

suatu perusahaan, investor tentu membutuhkan informasi yang lengkap, relevan 

dan akurat. Informasi yang dibutuhkan investor tidak hanya informasi yang 

bersifat fundamental saja, tetapi informasi yang bersifat teknikal juga 

diperlukan. Informasi fundamental diperoleh dari kondisi intern perusahaan, 

misalnya dari laporan keuangan perusahaan. 

Informasi laporan keuangan adalah salah satu sumber potensial yang 

digunakan oleh investor dalam merevisi dan mendeteksi harga saham. 

Berdasarkan laporan keuangan akan diketahui kinerja keuangan perusahaan 

dengan cara melakukan analisis laporan keuangan melalui perhitungan rasio 

keuangan. Analisis rasio merupakan alat yang membantu untuk menganalisis  
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laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat mengetahui kekuatan dan 

kelemahan suatu perusahaan.  

Dilihat dari kepentingan investor yang akan membeli saham 

perusahaan dan untuk memperoleh return yang tinggi, maka Indikator  rasio 

keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis nilai saham adalah : 

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

(DER). 

EPS adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya. Rasio ini dapat diperoleh 

dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan jumlah lembar saham disetor 

(Paid in Capital) (Rosyadi, 2002:29). Apabila EPS perusahaan tinggi, akan 

semakin banyak investor yang mau membeli saham tersebut, sehingga 

menyebabkan harga saham dan return akan tinggi (Dharmastuti, 2003:30). 

Dapat disimpulkan bahwa EPS berpengaruh positif terhadap return saham. 

 PER menggambarkan besarnya perbandingan antara harga pasar 

saham per lembar dengan laba per saham (Elyzabeth, 2003:5). Dari informasi 

mengenai PER diharapkan para investor dapat mengetahui kapan harus 

membeli dan menjual sahamnya, sehingga keuntungan yang maksimal yang 

diperoleh dari selisih harga (capital gain) dapat diperoleh (Elyzabeth, 2003:13). 

Saham yang mempunyai PER tinggi mungkin dicurigai telah terlalu tinggi 

harganya. Semakin tinggi tingkat keuntungan (return), maka semakin rendah 

PERnya (Husnan, 2003:289). PER yang rendah lebih disukai investor, karena 
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akan mengalami kenaikan harga sehingga investor akan memperoleh capital 

gain (Elyzabeth, 2003:14). Dapat disimpulkan bahwa PER berpengaruh negatif 

terhadap return saham. 

DER adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara hutang 

dengan modal sendiri (Husnan, 1998:561). Jika DER perusahaan tinggi harga 

saham perusahaan akan rendah. Hal ini dikarenakan jika perusahaan 

memperoleh laba, perusahaan cenderung untuk menggunakan laba tersebut 

untuk membayar utangnya dibandingkan dengan membagi deviden 

(Dharmastuti, 2004:18). Dapat disimpulkan bahwa DER berpengaruh negatif 

terhadap return saham. 

 Dengan menggunakan tiga variabel (EPS, PER, dan DER) tersebut, 

diharapkan para investor akan dapat menilai kinerja perusahaan guna 

memperkirakan return (pengembalian) atas investasi yang mereka tanamkan. 

Selain itu dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui seberapa besar 

kinerja yang telah dihasilkan, sehingga tujuan untuk mensejahterakan 

pemegang saham dapat tercapai. Selanjutnya akan diketahui alat ukur mana 

yang paling berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan. Adapun 

kerangka teoritisnya dapat diperlihatkan pada gambar sebagai berikut : 
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Gambar 1 Kerangka berfikir 
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2.9 HIPOTESIS 

Mengacu pada rumusan masalah, tinjauan teoritis, dan beberapa 

penelitian terdahulu seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

 H1      :  Ada pengaruh yang signifikan antara Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

return saham secara simultan pada Perusahaan Real Estate dan 

Property yang terdaftar di BEJ. 

         H2      :  Ada pengaruh positif yang signifikan Earning Per Share (EPS) 

terhadap return saham secara parsial pada Perusahaan Real Estate dan 

Property yang terdaftar di BEJ. 

          H3     : Ada pengaruh negatif yang signifikan Price Earning Ratio (PER) 

terhadap return saham secara parsial pada Perusahaan Real Estate dan 

Property yang terdaftar di BEJ. 

         H4   :    Ada pengaruh negatif yang signifikan Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap return saham secara parsial pada Perusahaan Real Estate dan 

Property yang terdaftar di BEJ. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 

2002:18). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan go public yang bergerak dalam bidang Real Estate dan 

Property yang terdaftar di BEJ, sebanyak 38 perusahaan. 

3.1.2  Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2002:109). Dalam penelitian ini sampel diambil dengan teknik 

target populasi. Target populasi dalam penelitian ini 38 perusahaan 

diambil sebanyak 17 perusahaan. Ada 21 perusahaan tidak ditarget ke 

dalam sampel karena perusahaan tersebut mengalami kerugian dan tidak 

mempublikasikan laporan keuangan. 

Data tanggal publikasi laporan keuangan digunakan untuk 

menentukan harga dan return saham disekitar tanggal publikasi. Periode 

pengamatan (windows period) yang digunakan didasarkan pada hasil 

Riset Brown dan Wenner (1985), yaitu 15 hari = 7 hari sebelum (t-7) dan 

7 hari setelah (t+7) tanggal publikasi laporan keuangan. Pemilihan 7 hari 

ini dianggap memadai untuk melihat reaksi pasar terhadap pengumuman 
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atau publikasi laporan keuangan. Harga saham yang digunakan adalah 

closing price untuk transaksi saham setiap harinya (Tuasikal, 2001:773).  

Dengan menggunakan target populasi diperoleh sampel penelitian 

sebesar 17 Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di BEJ. 

Periode pengamatan dilakukan selama 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2002-

2004. Oleh karena itu, total sampel sebanyak 51 laporan keuangan 

Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di BEJ.  

3.2  Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2002:96). Variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain : 

3.2.1 Variabel bebas (X)  

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang 

tergantung atas variabel lain (Nazir, 1999:150). Variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a.      Earning Per Share (EPS) 

EPS merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar 

keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham 

per saham (Darmadji, 2001:139). 

Perhitungan EPS menurut Halim (2005:27), dinyatakan dalam 

formula sebagai berikut : 

 

 

 
 
 
 

 



 

58
 

 

 
 
 
 

 

                                             Laba Bersih Setelah Pajak 
         EPS =  

          Jumlah Lembar Saham  
 

  sahamlembar per laba
 biasa  sahamlembar per pasar Harga

=PER

b.    Price Earning Ratio (PER) 

PER merupakan suatu rasio yang lazim dipakai untuk 

mengukur harga pasar (market price) setiap lembar saham biasa 

dengan laba per lembar saham (Simamora, 2000:531). 

Perhitungan PER menurut Simamora (2000:531), dinyatakan 

dalam formula sebagai berikut : 

 

 

ekuitasTotal
guTotal tanDER=

c.       Debt to Equity Ratio (DER) 

DER merupakan rasio yang digunakan untuk melihat struktur 

keuangan perusahaan dengan mengaitkan jumlah kewajiban  dengan 

jumlah  ekuitas  pemilik (Simamora, 2000:533). 

Perhitungan DER menurut Resmi (2002:281), dinyatakan 

dalam formula sebagai berikut : 

 

 

3.2.2 Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas (Nasir, 1999:150). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah return saham berupa capital gain (loss). 
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 Perhitungan actual return menurut Resmi (2002:288) dengan 

formula sebagai berikut : 

( )
1

1
itR

−

−−
=

it

itit

P
PP 

 

Rit    =   Tingkat keuntungan saham i pada periode t. 

Pit    =   Harga penutupan saham i pada periode t (periode  terakhir). 

Pit-i  =   Harga penutupan saham i pada periode sebelumnya (awal). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh bukan langsung dari sumbernya dan bukan diusahakan 

sendiri oleh peneliti. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002:206). 

Data-data dalam penelitian ini merupakan data-data yang bersumber 

dari Laporan Keuangan Tahunan emiten atau perusahaan dalam Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) 2002–2005 dan Jakarta Stock Exchange 

(JSX) Monthly  Statistics. 
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2.4 Metode Analisis Data 

Agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

maka diperlukan metode analisis data yang benar. Metode analisis data pada 

penelitian ini adalah: 

1.   Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data penelitian adalah untuk menguji apakah 

dalam model statistik variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau 

tidak normal. Salah satu cara untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak adalah dengan melihat grafik normal P-Plot of Regression 

Standazzed Residual variabel independen, di mana : 

  Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

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

arah garis diagonal, maka  model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal 

atau mendekati normal (Ghozali, 2002:112). 

2.   Analisis Regresi  

Metode analisis data untuk pengujian terhadap hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi 

berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 
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Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap return saham. Adapun bentuk model yang akan diuji 

dalam penelitian ini, yaitu :  Y = α  + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Di mana : 

Y                =  Return saham 

α                = Konstanta 

b1, b2, b3     =  Koefisien persamaan regresi prediktor x1, x2, x3

x1                = Variabel EPS 

x2                 = Variabel PER 

x3                 =    Variabel DER 

e                   =    Faktor pengganggu. 

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 simbol 2R  menunjukkan 

hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independen Earning 

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

(DER) dan variabel dependen (Return Saham) dari hasil perhitungan 

tertentu. Sedangkan r2 digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara 

tiap variabel X terhadap variabel Y secara parsial (Sudjana, 2002:383). 
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4.   Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji apakah model yang digunakan dapat diterima secara 

ekonometrika dan apakah estimator yang diperoleh dengan metode kuadrat 

terkecil sudah memenuhi syarat Best Linear Unbiased Estimation (BLUE), 

maka diperlukan uji asumsi klasik terhadap model yang telah 

diformulasikan yang mencakup pengujian multikolinearitas, autokorelasi 

dan heteroskedastisitas.    

a.   Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi 

dilihat dari hubungan antar variabel bebas yang  ditunjukkan oleh angka 

tolerance dan variance inflation factor (VIF). Apabila angka tolerance 

<0,10 dan VIF >10, maka menunjukkan adanya multikolinieritas dalam 

model regresi (Ghozali, 2002:91-92).  

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 

2002:95). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu 
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model regresi dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Durbin-

Watson (Uji Dw). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya 

autokorelasi berdasarkan Tabel Autokorelasi, sebagai berikut : 

       Tabel. 1  
  Tabel Autokorelasi 
 
Dw Kesimpulan 

Kurang dari 1,48 Ada autokorelasi 
1,48 sampai 1,69 Tanpa Kesimpulan 
1,69 sampai 2,31 Tidak ada autokorelasi 
2,31 sampai 2,52 Tanpa Kesimpulan 
Lebih dari 2,52 Ada autokorelasi 

Sumber: Algifari, 2000:89 
 

c.    Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang  Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara melihat 

grafik Scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada pola yang 
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jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2002:105). 

5.   Uji Hipotesis 

Penelitian ini menguji hipotesis-hipotesis dengan menggunakan 

metode analisis regresi berganda (multiple regretion). Metode regresi 

berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel 

indepanden dalam suatu model prediktif tunggal. 

Adapun untuk menguji signifikan tidaknya hipotesis tersebut 

digunakan Uji F dan Uji t. 

a.   Uji Simultan (Uji F-statistik) 

Uji Simultan (Uji F-statistik) digunakan untuk menguji besarnya 

pengaruh dari seluruh variabel independen (Earning Per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), dan Debt to Equity Ratio (DER))  secara 

bersama-sama atau simultan tehadap variabel dependen (Return 

Saham). Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari 

probabilitas value. Jika probabilitas > 0,05; maka  ditolak dan jika 

probabilitas < 0,05; maka diterima. 
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b.   Uji Parsial (Uji t) 

Uji Parsial (Uji t-statistik) digunakan untuk menguji besarnya 

pengaruh dari variabel independen (Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), dan Debt to Equity Ratio (DER))  secara individu 

atau parsial tehadap variabel dependen (Return Saham). Pembuktian 

dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari probabilitas value. 

Jika probabilitas > 0,05; maka  ditolak dan jika probabilitas < 0,05; 

maka diterima. 

Ha

Ha
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data 

4.1.1.1 Gambaran Obyek Penelitian 

Penelitian ini mengambil obyek perusahaan Real Estate dan Property 

yang terdaftar di BEJ selama tahun 2002-2004 sebanyak 38 perusahaan. 

 Kegiatan utama untuk setiap Perusahaan Real Estate dan Property dapat 

dilihat pada Lampiran 1 (Halaman 111), ringkasan bidang usaha dan kategori 

usaha perusahaan adalah sebagai berikut : 

No Bidang Usaha No Kategori Usaha 

1 Real Estate dan Property 1 Real Estate dan Property 
2 Restoran, hotel, dan pariwisata 2 Perdagangan, jasa, dan investasi 
3 Perdagangan Eceran     
4 Konstruksi Bangunan     

               Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2005 
 

4.1.1.2   Perusahaan-Perusahaan Sampel Penelitian 

Pada Bab III, telah dijelaskan bahwa Sampel adalah sebagian atau wakil 

dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:109). Dalam penelitian ini sampel 

diambil dengan teknik target populasi. Target populasi dalam penelitian ini 38 

perusahaan diambil sebanyak 17 perusahaan. Ada 21 perusahaan tidak ditarget 
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ke dalam sampel karena perusahaan tersebut mengalami kerugian dan tidak 

mempublikasikan laporan keuangan. 

Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama tahun pengamatan 

2002-2004. Kriteria ini didasarkan pada keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan yang ditunjukkan dari tingkat rasio profitabilitasnya. 

Seorang investor dalam menanamkan modalnya tentu akan memilih perusahaan 

yang dapat mendatangkan return yang tinggi, salah satunya dengan melihat 

laporan keuangan apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian atau tidak. 

Pada kriteria ini, dari 38 Perusahaan Real Estate dan Property yang aktif 

diseleksi, mana saja Perusahaan Real Estate dan Property yang tidak 

mengalami kerugian selama tahun pengamatan 2002-2004. Dari kriteria yang 

telah dikemukakan terpilih sebanyak 20 Perusahaan Real Estate dan Property 

yang tidak mengalami kerugian selama tahun pengamatan tahun 2002-2004, 

akan tetapi ada 1 Perusahaan Real Estate dan Property yang melakukan 

company listing tahun 2005, sehingga tidak diambil sebagai sampel. Hal ini 

menyebabkan closing price saham belum dapat diketahui.  

  Perusahaan sampel telah mempublikasikan laporan keuangan secara 

lengkap setiap tahun.Dari kriteria ketiga ini dari 19 Perusahaan Real Estate dan 

Property yang terdaftar di BEJ akan diseleksi perusahaan mana saja yang 

mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap setiap tahun dari tahun 2002 

sampai tahun 2005. Dari 19 Perusahaan Real Estate dan Property tersebut 
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terpilih 17 perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan secara lengkap 

setiap tahun selama tahun pengamatan. Hal ini sejalan dengan persyaratan yang 

ada di BEJ, bahwa perusahaan yang terdaftar di BEJ harus menyerahkan 

laporan keuangan secara lengkap pada BEJ. 

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dikemukakan di atas, maka 

Perusahaan Real Estate dan Property yang memenuhi kriteria dan dijadikan 

sampel penelitian berjumlah 17 perusahaan. Adapun perusahaan-perusahaan 

yang menjadi sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

   Tabel 2 
       Sampel Penelitian 
 

No Nama perusahaan Kode 
1 PT. Bakrieland Development Tbk ELTY 
2 PT. Ciputra Surya Tbk CTRS 
3 PT. Duta Pertiwi Tbk DUTI 
4 PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk GMTD 
5 PT. Jaka Artha Graha Tbk JAKA 
6 PT. Jaya Real Property Tbk JRPT 
7 PT. Karka Yasa Profilia Tbk KARK 
8 PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA 
9 PT. Kridaperdana Indah Graha Tbk KPIG 

10 PT. Lamicitra Nusantara Tbk LAMI 
11 PT. Lippo Cikarang Tbk LPCK 
12 PT. Lippo Karawaci Tbk LPKR 
13 PT. Metro Supermarket Realty Tbk MTSM 
14 PT. Pakuwon Jati Tbk PWON 
15 PT. Pudjiadi & Sons Estate Tbk PNSE 
16 PT. Pudjiadi Prestige Limited Tbk PUDP 
17 PT. Summarecon Agung Tbk SMRA 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2005 
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4.1.1.3  Perkembangan Posisi Keuangan Perusahaan Sampel 

Untuk mengetahui perkembangan posisi keuangan Perusahaan Real 

Estate dan Property dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah rata-rata aktiva, 

ekuitas, dan hutangnya. 

 a).   Perkembangan Total Asset Perusahaan Real Estate dan Property 

Perkembangan total asset Perusahaan Real Estate dan Property selama 

tahun 2002-2004 dapat dilihat pada Tabel 3. 

          Tabel 3   
                   Perkembangan Total Asset Perusahaan Real Estate dan Property   
      Tahun 2002-2004 
 

No Keterangan 2002 2003 2004 

1 Jumlah Total Asset 15.557.378 18.708.314 22.306.726 
2 Average  915.140 1.100.489 1. 312.160 
3 Perkembangan total asset 

(dalam %) 
- 0,2025 0,1923 

Sumber : Data Diolah dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
2005 (Lampiran 6 Halaman 116) 

 
 Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan total 

asset perusahaan mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2003 

total asset perusahaan naik sebesar 0,2025 atau 20,25% dari tahun 2002, 

sedangkan pada tahun 2004 total asset perusahaan juga mengalami 

kenaikan sebesar 0,1923 atau 19,23% dari tahun 2003. Hal ini 

menunjukkan bahwa Perusahaan Real Estate dan Property mengalami 

peningkatan dalam kepemilikan aktivanya meskipun peningkatannya 

berkurang dari tahun sebelumnya. 
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b). Perkembangan Total Ekuitas Perusahaan Real Estate dan Property  

 Perkembangan total ekuitas Perusahaan Real Estate dan Property selama 

tahun 2002-2004 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini : 

                            Tabel 4 
      Perkembangan Total Ekuitas Perusahaan Real Estate danProperty 

      Tahun 2002-2004 
 

No Keterangan 2002 2003 2004 
1 Jumlah Total Ekuitas 6.680.591 7.758.649 9.145.308 
2 Average  392.978 456.391 537.959 
3 Perkembangan total ekuitas 

(dalam %) 
- 0,1614 0,1787 

Sumber :  Data Diolah dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
2005 (Lampiran 7 Halaman 117) 

 
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan total 

ekuitas perusahaan mengalami kenaikan dari tahun 2002-2004. Pada 

tahun 2003 kenaikan rata-rata total ekuitas perusahaan naik sebesar 

0,1614 atau 16,14% dari tahun 2002, sedangkan pada tahun 2004 

mengalami kenaikan sebesar 0,1787 atau 17,87% dari tahun 2003. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan Real Estate dan Property 

mengalami peningkatan jumlah modal (ekuitas) yang dimiliki perusahaan 

selama tahun pengamatan, yaitu tahun 2002-2004. 

c).  Perkembangan Total Hutang Perusahaan Real Estate dan Property 

Perkembangan total hutang Perusahaan Real Estate dan Property selama 

tahun 2002-2004 dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini : 
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                                 Tabel 5  

     Perkembangan Total Hutang Perusahaan Real Estate dan Property  
Tahun 2002-2004 
 

No Keterangan 2002 2003 2004 
1 Jumlah Total  Hutang 10.337.879 11.641086 13.366.927 
2 Average  608.111 684.77 786.29 
3 Perkembangan total Hutang 

(dalam %) 
- 0,1261 0,1483 

Sumber :  Data Diolah dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
2005 (Lampiran 8 Halaman 118) 

 
Dari data di atas, dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami kenaikan 

rata-rata hutang tahun 2002-2004. Pada  tahun 2003 rata-rata hutang 

perusahaan mengalami kenaikan sebesar 0,1261 atau 12,61% dari tahun 

2002, sedangkan pada tahun 2004 jumlah hutang perusahaan dan 

Property juga mengalami kenaikan sebesar 0,1483 atau 14,83% dari 

tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan Real 

Estate dan Property dalam melunasi hutangnya relatif menurun dari tahun 

ke tahun, sehingga jumlah hutang yang dimiliki Perusahaan Real Estate 

dan Property  terus bertambah setiap tahun. 

4.1.1.4   Deskripsi Variabel-Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri atas Earning 

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

(DER). Sedangkan variabel dependennya adalah return saham. 
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1.  Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan laba per lembar saham yang 

diperoleh dari total earning after tax dibagi dengan jumlah lembar saham 

yang beredar (outstanding share). Jika laba bersih yang dihasilkan 

perusahaan meningkat tentu akan berdampak pada meningkatnya laba per 

lembar saham (EPS). Apabila EPS perusahaan tinggi, akan semakin 

banyak investor yang mau membeli saham tersebut, sehingga 

menyebabkan harga ataupun return saham perusahaan akan tinggi. EPS 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan per lembar saham saham bagi pemiliknya. Rasio ini dapat 

diperoleh dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan jumlah 

lembar saham disetor (paid in capital). 

Data EPS yang digunakan dalam penelitian ini adalah EPS yang diperoleh 

secara langsung dari laporan keuangan Perusahaan Real Estate dan 

Property yang terdaftar di BEJ tahun 2002-2004  pada Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) 2005, dengan cara membagi laba bersih 

perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Untuk lebih meyakinkan 

hasil dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2005 diperlukan 

perhitungan mengenai EPS dengan menggunakan rumus pada Bab III 

yang dapat dilihat pada Lampiran 9 (Halaman 119) dan ringkasan 

hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6  

Earning Per Share (EPS) Perusahaan Real Estate dan Property  
     Tahun 2002-2004 
 

No Perusahaan Kode   
EPS 

(Tahun)   Rata-rata 

      2002 2003 2004   

1 PT. Bakrieland Development Tbk ELTY 7.021 144 26.16 59.060333 

2 PT. Ciputra Surya Tbk CTRS 120.1 48.31 62.05 76.82 

3 PT. Duta Pertiwi Tbk DUTI 202.8 69.88 43 105.22667 

4 PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk GMTD 33.57 57.69 63 51.42 

5 PT. Jaka Artha Graha Tbk JAKA 0.358 0.382 0.294 0.3446667 

6 PT. Jaya Real Property Tbk JRPT 57.76 72.56 88.56 72.96 

7 PT. Karka Yasa Profilia Tbk KARK 1.321 1.466 1.575 1.454 

8 PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA 51.54 17.37 0.696 23.202 

9 PT. Kridaperdana Indah Graha Tbk KPIG 3.419 4.664 13.79 7.291 

10 PT. Lamicitra Nusantara Tbk LAMI 1.091 1.166 1.266 1.1743333 

11 PT. Lippo Cikarang Tbk LPCK 2.499 16.27 41.57 20.113 

12 PT. Lippo Karawaci Tbk LPKR 25.52 95.7 99.9 73.706667 

13 PT. Metro Supermarket Realty Tbk MTSM 91.73 68.66 98.26 86.216667 

14 PT. Pakuwon Jati Tbk PWON 350.8 638.3 234.5 407.86667 

15 PT. Pudjiadi & Sons Estate Tbk PNSE 62.68 47.55 27.43 45.886667 

16 PT. Pudjiadi Prestige Limited Tbk PUDP 25.58 35.41 12.08 24.356667 

17 PT. Summarecon Agung Tbk SMRA 45.47 66.1 78.49 63.353333 

  Jumlah   1083.259 1385.478 892.621 1120.4527 

  Rata-rata   63.721 81.499 52.507 65.90898 

      Sumber : Data Diolah dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
2005 (Lampiran 9 Halaman 119) 

 
Berdasarkan data EPS selama tahun 2002-2004 di atas, dapat diketahui 

bahwa Perusahaan Real Estate dan Property yang memiliki EPS tertinggi 

pada tahun 2002-2004 dimiliki oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan nilai EPS 

sebesar Rp. 350,8 pada tahun 2002, pada tahun 2003 nilai EPSnya sebesar Rp. 

638,3; sedangkan pada tahun 2004 memiliki EPS sebesar Rp. 234,5. 

Perusahaan yang memiliki EPS terendah pada tahun 2002 adalah PT. Jaka 
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Artha Graha Tbk. dengan nilai EPS sebesar Rp. 0,358; pada tahun 2003 

dengan nilai EPS sebesar Rp. 0,382; dan pada tahun 2004 sebesar Rp. 0,294.  

 

Gambar 2 
Grafik Perkembangan Rata-rata EPS Perusahaan Real 

Estate dan Property Tahun 2002-2004
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Dari grafik di atas dapat diketahui rata-rata nilai EPS tertinggi adalah pada 

tahun 2003 sebesar Rp. 81,499 dan nilai rata-rata EPS terendah pada tahun 

2004 sebesar Rp. 52,507. Kenaikan rata-rata EPSnya sebesar Rp. 17,778 pada 

tahun 2003 dan pada tahun 2004 nilai rata-rata EPS mengalami penurunan 

sebesar Rp. 28,992. Hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan Real Estate dan 

Property dengan nilai EPS yang tinggi diperoleh pada tahun 2003, berarti 

perusahaan dengan nilai EPS tinggi akan semakin menarik, karena EPS 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba per lembar saham 

yang tinggi pula, sehingga tingkat pengembalian atau return saham yang 

diperoleh juga tinggi, demikian pula sebaliknya jika nilai rata-rata EPS 

perusahaan rendah. 
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2. Price Earning Ratio (PER) 

Secara matematis Price Earning Ratio (PER) adalah hasil bagi antara 

harga saham di pasar dengan laba bersih per lembar sahamnya (EPS). PER 

merupakan rasio keuangan yang penting untuk mengukur harga saham di 

pasar. Rasio PER menunjukkan seberapa tinggi suatu saham dibeli oleh 

investor dibandingkan dengan laba per lembar saham. Jika PER perusahaan 

tinggi berarti saham perusahaan dapat memberikan return yang besar bagi 

investor. PER menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. PER merupakan perbandingan antara 

harga pasar suatu saham (market price) dengan EPS dari saham yang 

bersangkutan. Kegunaan dari PER ini adalah untuk melihat bagaimana pasar 

menghargai kinerja saham suatu perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang 

dicerminkan oleh EPSnya. 

Data PER yang digunakan dalam penelitian ini adalah PER yang diperoleh 

langsung dari laporan keuangan Perusahaan Real Estate dan Property yang 

terdaftar di BEJ tahun 2002-2004 yang terdapat pada Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) 2005. Meskipun dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) 2005 telah dapat diketahui hasilnya, untuk menyesuaikan 

apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan perhitungan yang menggunakan 

rumus pada Bab III, perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 10 (Halaman 

120) dan ringkasan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 7. 

 
 
 



 76
 

 
 
 

 
Tabel 7   

Price Earning Ratio (PER) Perusahaan Real Estate dan Property  
   Tahun 2002-2004 

No Perusahaan Kode   
PER 

(Tahun)   Rata-rata 

      2002 2003 2004   

1 PT. Bakrieland Development Tbk ELTY 2.136 0.347 10.7 4.3943333 

2 PT. Ciputra Surya Tbk CTRS 0.958 14.49 23.77 13.072667 

3 PT. Duta Pertiwi Tbk DUTI 1.603 11.81 18.6 10.671 

4 PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk GMTD 11.92 11.27 6.746 9.9786667 

5 PT. Jaka Artha Graha Tbk JAKA 139.7 26.18 51.02 72.3 

6 PT. Jaya Real Property Tbk JRPT 6.925 32.04 16.94 18.635 

7 PT. Karka Yasa Profilia Tbk KARK 15.14 17.05 12.7 14.963333 

8 PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA 0.97 3.166 165.2 56.445333 

9 PT. Kridaperdana Indah Graha Tbk KPIG 11.7 16.08 7.614 11.798 

10 PT. Lamicitra Nusantara Tbk LAMI 137.5 47.17 75.04 86.57 

11 PT. Lippo Cikarang Tbk LPCK 36.01 10.76 9.382 18.717333 

12 PT. Lippo Karawaci Tbk LPKR 5.486 1.829 16.27 7.8616667 

13 PT. Metro Supermarket Realty Tbk MTSM 10.08 13.84 9.923 11.281 

14 PT. Pakuwon Jati Tbk PWON 0.2 0.486 1.62 0.7686667 

15 PT. Pudjiadi & Sons Estate Tbk PNSE 22.73 19.98 32.81 25.173333 

16 PT. Pudjiadi Prestige Limited Tbk PUDP 8.21 5.366 25.25 12.942 

17 PT. Summarecon Agung Tbk SMRA 2.199 8.699 7.963 6.287 

  Jumlah   413.467 240.563 491.548 381.85933 

  Rata-rata   24.322 14.151 28.915 22.462314 

            Sumber : Data Diolah dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
2005 (Lampiran 10 Halaman 120) 

 
Berdasarkan data PER tahun 2002-2004, dapat diketahui bahwa 

Perusahaan Real Estate dan Property yang memiliki nilai PER tertinggi pada 

tahun 2002 adalah PT. Jaka Artha Graha Tbk. yaitu sebesar 139,7 kali. Pada 

tahun 2003, nilai PER tertinggi dimiliki oleh PT. Lamicitra Nusantara Tbk. 

sebesar 47,17 kali; sedangkan pada tahun 2004 dimiliki oleh PT. Kawasan 

Industri Jababeka Tbk. yaitu sebesar 165,2 kali. Sedangkan perusahaan yang 

memiliki nilai PER terendah pada tahun 2002 adalah PT. Pakuwon Jati Tbk. 
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dengan PER sebesar 0,2 kali. Pada tahun 2003 PER terendah dimiliki oleh PT. 

Bakrieland Development Tbk. sebesar 0,327 kali; dan 2004 PER terendah 

dimiliki oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan PER sebesar 1,62 kali.  

Gambar 3 
Perkembangan Rata-rata PER Perusahaan Real Estate 

dan Property Tahun 2002-2004 
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Dari grafik di atas dapat diketahui rata-rata nilai PER Perusahaan Real 

Estate dan Property tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 28,915 kali dan 

rata-rata nilai PER terendah tahun pada tahun 2003 sebesar 14,151 kali. 

Sehingga dapat diketahui bahwa nilai rata-rata PER pada tahun 2003 

mengalami penurunan sebesar 10,171 kali dan terjadi kenaikan rata-rata PER 

pada tahun 2004 sebesar 14,764 kali. 

 Dengan rasio PER yang tinggi diharapkan perusahaan akan tumbuh 

dengan baik dan mempunyai prospek yang baik pula, sehingga perusahaan 

akan mampu menghasilkan laba per lembar saham yang tinggi, yang pada 

akhirnya tingkat pengembalian atau return saham yang diperoleh juga tinggi.  
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3. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan 

antara hutang dengan modal sendiri. DER merupakan rasio yang digunakan 

untuk melihat struktur keuangan perusahaan dengan mengaitkan jumlah 

kewajiban  dengan jumlah  ekuitas  pemilik. Jika DER perusahaan tinggi 

harga saham perusahaan akan rendah. Hal ini dikarenakan jika perusahaan 

memperoleh laba, perusahaan cenderung untuk menggunakan laba tersebut 

untuk membayar utangnya dibandingkan dengan membagi deviden. Semakin 

besar DER menunjukkan struktur permodalan usaha lebih banyak 

memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap ekuitas. Semakin DER 

mencerminkan risiko perusahaan relatif tinggi. Bertambah besarnya DER 

menunjukkan risiko distribusi laba usaha perusahaan akan semakin besar 

terserap untuk melunasi kewajiban perusahaan, sehingga laba yang tersisa 

untuk pemegang saham semakin kecil. 

Data DER yang digunakan dalam penelitian ini adalah DER yang 

diperoleh langsung dari laporan keuangan Perusahaan Real Estate dan 

Property yang terdaftar di BEJ tahun 2002-2004 yang terdapat pada 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2005. Meskipun dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2005 telah dapat diketahui 

hasilnya, untuk menyesuaikan apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan 

perhitungan yang menggunakan rumus pada Bab III, perhitungannya dapat 
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dilihat pada Lampiran 11 (Halaman 121) dan ringkasan hasilnya dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Tabel 8   
Debt to Equity Ratio (DER) Perusahaan Real Estate dan Property  

    Tahun 2002-2004 
 

No Perusahaan Kode   
DER 

(Tahun)   Rata-rata 

      2002 2003 2004   

1 PT. Bakrieland Development Tbk ELTY 2.613 0.434 1.194 1.413667 

2 PT. Ciputra Surya Tbk CTRS 0.494 0.536 0.82 0.616667 

3 PT. Duta Pertiwi Tbk DUTI 1.311 1.123 1.583 1.339 

4 PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk GMTD 2.506 2.631 2.731 2.622667 

5 PT. Jaka Artha Graha Tbk JAKA 0.093 0.101 0.097 0.097 

6 PT. Jaya Real Property Tbk JRPT 0.886 0.792 0.716 0.798 

7 PT. Karka Yasa Profilia Tbk KARK 0.35 0.437 0.509 0.432 

8 PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA 1.204 0.718 0.314 0.745333 

9 PT. Kridaperdana Indah Graha Tbk KPIG 0.052 0.051 0.046 0.049667 

10 PT. Lamicitra Nusantara Tbk LAMI 0.281 0.715 0.997 0.664333 

11 PT. Lippo Cikarang Tbk LPCK 1.651 1.542 1.564 1.585667 

12 PT. Lippo Karawaci Tbk LPKR 7.098 4.796 2.668 4.854 

13 PT. Metro Supermarket Realty Tbk MTSM 1.301 1.023 0.741 1.021667 

14 PT. Pakuwon Jati Tbk PWON 3.128 4.047 4.71 3.961667 

15 PT. Pudjiadi & Sons Estate Tbk PNSE 2.096 1.866 2.031 1.997667 

16 PT. Pudjiadi Prestige Limited Tbk PUDP 0.879 0.764 0.737 0.793333 

17 PT. Summarecon Agung Tbk SMRA 1.179 1.737 1.282 1.399333 

  Jumlah   27.122 23.313 22.740 24.39167 

  Rata-rata   1.59541 1.37135 1.33765 1.434804 

Sumber :  Data Diolah dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
2005 (Lampiran 11 Halaman 121) 

 
Berdasarkan data DER tahun 2002-2004 di atas, dapat diketahui bahwa 

Perusahaan Real Estate dan Property yang memiliki nilai DER tertinggi pada 

tahun 2002 dan 2003 adalah PT. Lippo Karawaci Tbk. yaitu 7,098 kali dan 

4,796 kali; sedangkan pada tahun 2004, DER tertinggi dimiliki oleh PT. 

Pakuwon Jati Tbk. yaitu sebesar 4,71 kali. Untuk perusahaan yang memiliki 

 
 
 



 80
 

 
 
 

 
nilai DER terendah pada tahun 2002, yaitu PT. Kridaperdana Indah Graha 

Tbk. sebesar 0,052 kali; pada tahun 2003 dengan nilai DER sebesar 0,051 

kali; dan pada tahun 2004 sebesar 0,046 kali.  

Gambar 4 
Perkembangan DER Perusahaan Real Estate dan Property 

Tahun 2002-2004
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Dari grafik di atas diketahui rata-rata nilai DER Perusahaan Real Estate 

dan Property  tertinggi adalah pada tahun 2002 sebesar 1,595 kali; tahun 2003 

sebesar 1,371 kali; dan DER terendah pada tahun 2004 sebesar 1,338 kali. 

Dengan rata-rata penurunan nilai DERnya sebesar 0,224 pada tahun 2003 dan 

0,038 kali pada tahun 2004. 

4. Return Saham 

 Return (kembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh 

pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Konsep return saham yang 

digunakan dalam penelitian ini dihitung atas dasar return realisasi individual 

(actual return). Perhitungan atas return realisasi individual (actual return) ini 

diperoleh dengan menggunakan rumus pada Bab III. Perhitungan return 
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saham dalam penelitian ini dilakukan setelah perusahaan mengeluarkan 

publikasi laporan keuangan, dengan asumsi bahwa investor telah melihat 

tanggal publikasi laporan keuangan tiap-tiap perusahaan, sehingga dapat 

diketahui reaksi pasar setelah adanya publikasi laporan keuangan tersebut. 

Data harga saham yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh secara 

langsung pada Jakarta Stock Exchange (JSX) 2002-2005. Dan hasilnya dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9  
Return Saham Perusahaan Real Estate dan Property  

  Tahun 2002-2004 

No Perusahaan Kode   

Return 
Saham 

(Tahun)   Rata-rata 

      2002 2003 2004   

1 PT. Bakrieland Development Tbk ELTY 0.02143 -0.00119 -0.01639 0.00128 

2 PT. Ciputra Surya Tbk CTRS -0.02469 0.06599 -0.07404 -0.01091 

3 PT. Duta Pertiwi Tbk DUTI 0.01404 -0.01129 -0.08122 -0.02616 

4 PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk GMTD -0.06897 0.05081 0.08313 0.02166 

5 PT. Jaka Artha Graha Tbk JAKA 0.03608 0.09524 -0.05405 0.02576 

6 PT. Jaya Real Property Tbk JRPT 0.05055 0.03373 -0.03155 0.01758 

7 PT. Karka Yasa Profilia Tbk KARK 0.01048 0.02273 0.02326 0.01882 

8 PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk KIJA 0.03509 0.03030 -0.06635 -0.00032 

9 PT. Kridaperdana Indah Graha Tbk KPIG 0.06667 -0.04511 -0.02260 -0.00035 

10 PT. Lamicitra Nusantara Tbk LAMI 0.00000 -0.10738 -0.01429 -0.04056 

11 PT. Lippo Cikarang Tbk LPCK 0.02564 0.02335 -0.00194 0.01568 

12 PT. Lippo Karawaci Tbk LPKR 0.01531 0.04320 -0.01126 0.01575 

13 PT. Metro Supermarket Realty Tbk MTSM 0.04309 0.00226 0.00000 0.01512 

14 PT. Pakuwon Jati Tbk PWON 0.02817 -0.23988 -0.11809 -0.10993 

15 PT. Pudjiadi & Sons Estate Tbk PNSE 0.01218 0.01535 0.00000 0.00918 

16 PT. Pudjiadi Prestige Limited Tbk PUDP 0.05085 0.20533 -0.09543 0.05358 

17 PT. Summarecon Agung Tbk SMRA 0.01250 -0.01818 0.05068 0.01500 

  Jumlah   0.32842 0.16526 -0.43014 0.02118 

  Rata-rata   0.01932 0.00972 -0.02530 0.0012459 

Sumber : Data diolah dari Jakarta Stock Exchange (JSX) Statistics 2002-2005 
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Dari Tabel 9 (Halaman 81) diketahui bahwa Perusahaan Real Estate dan 

Property yang memiliki return saham tertinggi pada tahun 2002 adalah PT. 

Kridaperdana Indah Graha Tbk. sebesar 0,06667; pada tahun 2003 adalah PT. 

Pudjiadi Prestige Limited Tbk. sebesar 0,20533; dan pada tahun 2004 adalah 

PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. sebesar 0,08313. Sedangkan 

perusahaan yang memiliki return saham terendah pada tahun 2002 adalah PT. 

Gowa Makassar Tourism Development Tbk. sebesar -0,06897; pada tahun 

2003 adalah PT. Pakuwon Jati Tbk. sebesar -0,23988; dan pada tahun 2004 

adalah PT. Pakuwon Jati Tbk. sebesar -0,11809.  

Gambar 5 
Perkembangan Return Saham Perusahaan Real Estate dan Property 

Tahun 2002-2004
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Dari grafik di atas, diketahui bahwa rata-rata return saham Perusahaan 

Real Estate dan Property tahun 2002-2004 mengalami penurunan. Rata-rata 

return saham tertinggi terjadi pada tahun 2002, yaitu sebesar 0,0193; tahun 

2003 sebesar 0,0097; dan nilai rata-rata return saham terendah pada tahun 
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2004, yaitu sebesar -0,0253%. Nilai rata-rata penurunan return sahamnya 

sebesar 0,0096 pada tahun 2003, dan 0,035 pada tahun 2004. 

Nilai rata-rata return saham yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut mempunyai laba yang besar, sehingga dapat memberikan return yang 

tinggi kepada para investor. Demikian pula sebaliknya, jika nilai rata-rata 

return saham yang rendah, menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan 

return saham yang rendah kepada para investor. 

4.1.1.5   Analisis Data 

Dari data yang diperoleh, maka didapatkan hasil penelitian tentang 

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

Equity Ratio (DER) terhadap return saham Perusahaan Real Estate dan 

Property yang terdaftar di BEJ sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data penelitian adalah untuk menguji apakah 

dalam model statistik variabel-variabel penelitian berdistribusi normal 

atau tidak normal. Salah satu cara untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak adalah dengan melihat grafik normal P-

Plot of Regression Statistic. Bila titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti model regresi telah 

memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2002:112). 
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Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 

6 Grafik  Normal P-Plot (Asumsi Normalitas). 

                                                  Gambar 6 
Grafik  Normal P-Plot (Asumsi Normalitas) 
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Dari grafik normal P-Plot di atas terlihat bahwa titik-titik 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 

Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

gangguan asumsi normalitas, yang berarti data berdistribusi normal. 

2.   Analisis Regresi 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

kedua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk 

mengetahui pengaruh antara Earning Per Share (EPS), Price Earning 

Ratio (PER), dan Debt to Equity Ratio (DER) secara bersama-sama 

terhadap return saham digunakan persamaan regresi : Y = 

eXbXbXb ++++ 332211α . Ringkasan Perhitungan analisis regresi dapat 

dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10  

  Hasil Analisis Regresi EPS, PER, dan DER terhadap Return Saham 
 

Keterangan Koefisien t Signifikansi r Partial 
Konstanta 0.036 2.466 0.017   
EPS 0.000 -3.581 0.001 -0.463 
PER -0.001   -2.042 0.047 -0.285 
DER -0.002 -0.279 0.781 -0.041 
F Hitung 5.582 0.002   
R 0.513    

2R  0.263    
Durbin-Watson 1.888    

 

Dari Tabel 10 di atas dapat disusun persamaan  regresi sebagai 

berikut :  Y = 0,036 + 0,000  - 0,001  - 0,002 . Dari persamaan ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1X 2X 3X

 Konstanta (α ) sebesar 0,036; artinya bahwa jika perusahaan tidak 

mempublikasikan laporan keuangan dan rasio keuangan (Earning Per 

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

(DER)), maka return saham naik sebesar 0,036% atau mengalami 

penurunan sebesar  0,036%. 

 Koefisien regresi untuk Earning Per Share ( ) sebesar 0,000; artinya 

bahwa setiap perubahan satu satuan pada rasio keuangan (Earning Per 

Share), maka return saham akan mengalami kenaikan sebesar 0,000% 

(tetap). Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi return saham 

dianggap tetap. 

1b
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 Koefisien regresi untuk Price Earning Ratio ( ) sebesar -0,001; 

artinya bahwa setiap perubahan satu satuan pada rasio keuangan (Price 

Earning Ratio), maka return saham akan mengalami penurunan 

sebesar 0,001%. Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi return 

saham dianggap tetap. 

2b

 Koefisien regresi untuk Debt To Equity Ratio ( ) sebesar -0,002; 

artinya bahwa setiap perubahan satu satuan pada rasio keuangan (Debt 

To Equity Ratio), maka return saham akan mengalami penurunan 

sebesar 0,002%. Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi return 

saham dianggap tetap.   

,3b

3.   Koefisien Determinasi ( 2R ) 

Untuk mengetahui besar persentase variasi variabel terikat yang 

dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas, maka dicari nilai 2R . Dari 

Tabel 10 (Halaman 85) diperoleh nilai 2R  sebesar 0,263. Koefisien ini 

menunjukkan bahwa 26,3% variasi return saham dapat dijelaskan oleh 

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

to Equity Ratio (DER). Sedangkan sisanya sebesar 73,7% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

Selain dicari nilai 2R  seperti di atas, perlu juga diketahui 

koefisien parsialnya untuk mengetahui sumbangan masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan mengkuadratkan 
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koefisien korelasi parsial, maka koefisien determinasi parsial variabel, 

EPS, PER, dan DER dapat diketahui. Dari Tabel 10 (Halaman 85) 

diperoleh 2r  untuk EPS sebesar 21,44%; 2r untuk PER sebesar 8,12%; 

dan 2r untuk DER sebesar 1,68%. 

4.   Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator liniear yang baik. 

Berkaitan dengan uji asumsi klasik dalam penelitian ini, model analisis 

yang digunakan akan menghasilkan estimator yang tidak biasa apabila 

memenuhi beberapa asumsi klasik, sebagai berikut : 

1) Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dilihat dari 

hubungan antar variabel bebas yang ditunjukkan oleh angka tolerance 

dan variance inflation factor (VIF). Apabila angka tolerance <0,10 dan 

VIF>10, maka menunjukkan adanya multikolinieritas dalam model 

regresi (Ghozali, 2002:91-92).  
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     Tabel 11 

Tabel Collinearity Statistics 
 

Keterangan Tolerance VIF 
PER 0.786 1.273 
ROE 0.873 1.145 
DER 0.775 1.290 

 
Dari Tabel 11 di atas diperoleh angka tolerance untuk masing-

masing variabel, yaitu : EPS sebesar 0,786; PER sebesar 0,873; dan 

DER sebesar 0,775. Angka-angka tersebut berada di atas 0,10; maka 

pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Selain angka 

tolerance, angka pada VIF juga berada di bawah 10 yang 

menunjukkan tidak terjadi multikolinieritas. Masing-masing variabel 

ditunjukkan dengan angka 1,273 untuk variabel EPS; 1,145 untuk 

variabel PER; dan 1,290 untuk variabel DER.  

2)  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) 

(Ghozali, 2002:95). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

dalam suatu model regresi dilakukan pengujian dengan menggunakan 

Uji Durbin-Watson (Uji Dw). Pengambilan keputusan ada atau 

tidaknya autokorelasi berdasarkan Tabel Autokorelasi, seperti yang 
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telah diutarakan pada Bab III. Adapun Tabel tersebut adalah sebagai 

berikut : 

        Tabel 1 
                                          Tabel Autokorelasi 

 
Dw Kesimpulan 

Kurang dari 1,48 Ada autokorelasi 
1,48 sampai 1,69 Tanpa Kesimpulan 
1,69 sampai 2,31 Tidak ada autokorelasi 
2,31 sampai 2,52 Tanpa Kesimpulan 
Lebih dari 2,52 Ada autokorelasi 

Sumber: Algifari, 2000:89 

Dari Tabel 10 (Halaman 85) didapat nilai Uji Dw = 1,888 (> 

1,69 dan < 2,31), yang berada di daerah tidak ada autokorelasi, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pada persamaan regresi tersebut 

tidak terdapat autokorelasi. 

3) Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik Scatterplot. 
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   Gambar 7  

 Grafik Heterokedastisitas 
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 Berdasarkan Gambar 7 di atas, maka dapat diasumsikan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini berdasarkan gambar 

grafik di mana titik-titik yang ada dalam grafik tersebut tidak 

membentuk pola tertentu yang jelas dan titik-titik tersebut tersebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.   

5.   Uji Hipotesis 

Penelitian ini menguji hipotesis-hipotesis dengan menggunakan 

metode analisis regresi berganda (multiple regretion). Metode regresi 

berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa 

variabel indepanden dalam suatu model prediktif tunggal. 

Adapun untuk menguji signifikan tidaknya hipotesis tersebut 

digunakan Uji F dan Uji t. 
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a. Uji Simultan (Uji F statistik) 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-

sama variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan uji F. Uji F 

dapat dicari dengan membandingkan hasil dari probabilitas value. 

Jika probabilitas > 0,05; maka Ha ditolak dan jika probabilitas < 0,05 

maka Ha diterima. 

Dari Tabel 10 (Halaman 85), dapat dilihat probabilitas value 

dalam penelitian ini, yaitu sebesar 0,002 yang berarti angka ini jauh 

berada di bawah angka 0,05; maka Ha diterima. Kesimpulan yang 

dapat diambil adalah sama, yaitu bahwa Earning Per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER),  dan Debt To Equity Ratio (DER) secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap return saham. 

b.   Uji Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat, yaitu antara Earning Per Share (EPS) 

terhadap return saham, Price Earning Ratio (PER) terhadap return 

saham, dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham dalam 

penelitian ini dilakukan dengan pengujian terhadap koefisien regresi, 

yaitu dengan uji t. Berdasarkan hasil analisis regresi, maka pengujian 

koefisien regresinya adalah : 
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1. Pengujian koefisien regresi Earning Per Share (EPS) ( ) 1b

Dari Tabel 10 (Halaman 85) dapat dilihat bahwa 

probabilitas value  sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

EPS terhadap return saham, yang berarti bahwa variasi perubahan 

nilai variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, 

maka  diterima dan  ditolak. Ha Ho

2. Pengujian koefisien regresi Price Earning Ratio (PER) ( ) 2b

Dari Tabel 10 (Halaman 85) dapat dilihat bahwa 

probabilitas value  sebesar 0,047 lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari 

PER terhadap return saham, yang berarti bahwa variasi perubahan 

nilai variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, 

maka  diterima dan  ditolak. Ha Ho

3. Pengujian koefisien regresi Debt to Equity Ratio (DER) ( ) 3b

Dari Tabel 10 (Halaman 85) dapat dilihat bahwa 

probabilitas value  sebesar 0,781 lebih besar dari 0,05. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

dari DER terhadap return saham, yang berarti bahwa variasi 

perubahan nilai variabel independen tidak dapat menjelaskan 

variabel dependen, maka  ditolak dan  diterima. Ha Ho
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh antara Earning Per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap return 

saham di atas, secara simultan EPS, PER, dan DER berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham. Hasil regresi dengan menggunakan tingkat signifikansi α 

= 5% menunjukkan hasil R2 = 0,263; F = 5,582; signifikansi = 0,002. Hasil ini 

memberikan dasar bagi penarikan simpulan bahwa  diterima, artinya secara 

bersama-sama (simultan) variabel independen (EPS, PER, dan DER) berpengaruh 

terhadap return saham. 

Ha

Variabel independen (EPS, PER, dan DER) ternyata memberikan kontribusi 

dalam menjelaskan return saham pada Perusahaan Real Estate dan Property 

sebesar 26,3%; sedangkan sisanya 73,7% dipengaruhi faktor lain yang tidak 

diungkap dalam penelitian ini, misalnya : beta, ukuran perusahaan, pola musiman, 

tingkat suku bunga, valuta asing, periode kenaikan dan kemunduran pasar, 

maupun kondisi perekonomian, sosial, dan politik. Selain dicari dengan nilai 2R , 

perlu juga diketahui koefisien parsialnya untuk mengetahui sumbangan masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga dapat diperoleh nilai 2r  

dari masing-masing variabel, yaitu : 2r  untuk EPS sebesar 21,44%; 2r untuk PER 

sebesar 8,12%; dan 2r untuk DER sebesar 1,68%. Dari data tersebut, dapat 

diketahui bahwa variabel EPS yang berpengaruh paling dominan dan efektif 

untuk memprediksi return saham Perusahaan Real Estate dan Property di BEJ. 
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Return (kembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal 

atas suatu investasi yang dilakukannya (Ang, 1997:20.2). Perusahaan Real Estate 

dan Property pada tahun 2002-2004 mengalami penurunan rata-rata return saham 

Tabel 9 (Halaman 81). Pada tahun 2002 perusahaan menghasilkan rata-rata return 

sebesar 0,01932. Hal ini berarti bahwa perusahaan mempunyai harga saham pada 

tahun 2002 lebih tinggi dari pada tahun 2003 dan tahun 2004, sehingga pada 

tahun 2002 perusahaan dapat menghasilkan return saham berupa capital gain 

sebesar 0,01932. Pada tahun 2003 saham perusahaan menghasilkan return sebesar 

0,00972 dan pada tahun 2004 sebesar -0,02530.  

 Penurunan return saham Perusahaan Real Estate dan Property dari tahun 

2002-2004 disebabkan oleh penurunan rasio EPS dan PER perusahaan. Jika 

perusahaan memiliki rasio EPS dan PER yang meningkat, maka return saham 

perusahaan juga mengalami peningkatan, demikian halnya jika rasio EPS dan 

PER perusahaan menurun. 

Berdasarkan Tabel 10 (Halaman 85) secara parsial hasil pengujian statistik 

(Uji t) terhadap variabel Earning Per Share (EPS) menunjukkan hasil yang 

signifikan pada derajat signifikansi (0,05). Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi variabel EPS sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang berarti besar 

kecilnya rasio EPS dalam Perusahaan Real Estate dan Property berpengaruh 

terhadap return saham. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa 
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variabel EPS berpengaruh positif terhadap return saham Perusahaan Real Estate 

dan Property diterima.  

Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan per lembar saham saham bagi pemiliknya. Rasio ini 

dapat diperoleh dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan jumlah lembar 

saham disetor (paid in capital). Semakin besar tingkat kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya, maka dalam 

hal ini akan mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut di pasar modal 

(Rosyadi, 2002:29-30). Apabila EPS perusahaan tinggi, akan semakin banyak 

investor yang mau membeli saham tersebut, sehingga menyebabkan harga saham 

akan tinggi (Dharmastuti, 2003:30). Semakin tinggi nilai EPS, tentu saja aka 

menggembirakan pemegang saham, karena semakin besar laba yang disediakan 

untuk pemegang saham (Darmadji, 2001:139). Jika laba bersih yang dihasilkan 

perusahaan meningkat tentu akan berdampak pada meningkatnya laba per lembar 

saham (EPS). Meningkatnya EPS akan membawa dampak terhadap meningkatnya 

harga ataupun return saham perusahaan, maka EPS mempunyai pengaruh positif 

terhadap return saham. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Resmi 

(2002) pada Perusahaan LQ 45 yang menunjukkan bahwa rasio EPS berpengaruh 

positif terhadap return saham.  
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Perusahaan Real Estate dan Property mengalami penurunan rasio EPS pada 

tahun 2002-2004 Tabel 6 (Halaman 73). Rata-rata rasio EPS tertinggi terjadi pada 

tahun 2003 sebesar Rp. 81,499 menjadi Rp. 52,507 pada tahun 2004. Hal ini 

dikarenakan bahwa tidak semua perusahaan mengalami penurunan nilai EPS. 

Perusahaan yang mengalami penurunan nilai EPS terbesar dimiliki oleh PT. 

Pakuwon Jati Tbk. dengan nilai EPS pada tahun 2003 sebesar Rp. 638,3 menjadi 

Rp. 234,5 pada tahun 2004, dengan rata-rata penurunan EPS sebesar Rp. 403,5. 

Sehingga rata-rata penurunan EPS tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang 

lain sebesar Rp. 23,753. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penurunan 

EPS pada PT. Pakuwon Jati Tbk. merupakan faktor yang cukup signifikan yang 

mempengaruhi rasio EPS pada Perusahaan Real Estate dan Property menjadi 

turun pada tahun 2004. Sehingga, penurunan rasio EPS pada tahun 2004 

menyebabkan return saham perusahaan mengalami penurunan. Perusahaan 

dengan nilai EPS tinggi diperoleh pada tahun 2003, hal ini berarti perusahaan 

dengan nilai EPS tinggi akan semakin menarik investor, karena EPS 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba per lembar saham. Jika 

laba bersih yang dihasilkan perusahaan tinggi, maka akan meningkatkan laba per 

lembar saham (EPS). Sehingga tingkat pengembalian atau return saham yang 

diperoleh juga tinggi, demikian sebaliknya jika nilai EPS perusahaan rendah. 

Berdasarkan Tabel 10 (Halaman 85) secara parsial hasil pengujian statistik (Uji 

t) terhadap variabel Price Earning Ratio (PER) menunjukkan hasil yang 
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signifikan pada derajat signifikansi (0,05). Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi variabel PER sebesar 0,047 lebih kecil dari 0,05 yang berarti besar 

kecilnya rasio PER dalam Perusahaan Real Estate dan Property berpengaruh 

terhadap return saham. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa 

variabel PER berpengaruh negatif terhadap return saham Perusahaan Real Estate 

dan Property diterima.  

Elyzabeth (2003:5) menggambarkan bahwa PER adalah harga saham di bursa 

pada tanggal neraca atau tanggal yang lain dibandingkan dengan laba per lembar 

saham selama satu periode. Pengetahuan tentang PER bagi investor berguna 

untuk mengetahui kapan harus membeli dan menjual sahamnya sehingga dapat 

memperoleh keuntungan yang maksimal dari selisih harga (capital gain). Jika 

PER tinggi, berarti harga saham itu terlalu mahal atau dengan harga tertentu 

hanya memperoleh laba yang kecil. Dengan demikian, investor akan memperoleh 

keuntungan lebih besar jika pembeliannya pada saat PER rendah, karena saham 

cenderung akan mengalami kenaikan harga saham. PER yang rendah lebih 

disukai investor karena akan mengalami kenaikan harga, sehingga investor akan 

memperoleh capital gain (Elyzabeth, 2003:14) 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elyzabeth 

(2003) pada PT. Sari Husada yang menunjukkan bahwa rasio PER berpengaruh 

negatif terhadap return saham. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa jika PER perusahaan menunjukkan nilai yang tinggi, berarti harga saham 
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itu terlalu mahal atau dengan harga tertentu hanya memperoleh laba yang kecil. 

Demikian sebaliknya, jika PER perusahaan yang rendah lebih disukai investor, 

karena akan mengalami kenaikan harga sehingga investor akan memperoleh 

capital gain. Tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Yuliasari 

(2003) pada saham LQ 45, Hastuti (2004) dan Helmi (2004) pada Perusahaan 

Manufaktur, serta Astutik (2005) pada Perusahaan Property yang menyatakan 

bahwa PER tidak berpengaruh terhadap return saham. 

 Perusahaan Real Estate dan Property pada tahun 2002-2004 mengalami 

penurunan rasio PER Tabel 7 (Halaman 76). Rata-rata rasio PER pada tahun 2002 

sebesar 24,321 kali mengalami penurunan sebesar 14,151 kali pada tahun 2003 

dengan rata-rata penurunan sebesar 10,17 kali. Penurunan rasio ini disebabkan 

karena PER yang mengalami penurunan tertinggi dimiliki oleh PT. Jaka Artha 

Graha Tbk. dari 139,7 kali pada tahun 2002 menjadi 26,18 kali pada tahun 2003 

dengan rata-rata penurunan sebesar 113,52 kali, sehingga rata-rata PER 

perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang lain sebesar 6,678 

kali. Penurunan PER  yang relatif tinggi dimiliki oleh PT. Lamicitra Nusantara 

Tbk. dari 137,5 menjadi 47,17 kali dengan rata-rata penurunan PER sebesar 90,33 

kali; sehingga rata-rata PER perusahaan tersebut dibandingkan perusahaan lain 

sebesar 5,314 kali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penurunan PER 

Perusahaan Real Estate dan Property pada tahun 2003 dikarenakan ada beberapa 

perusahaan yang mengalami penurunan nilai PER.  
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 Penurunan Rasio PER ini diakibatkan dari harga per lembar saham yang 

rendah dibandingkan dengan laba per lembar saham. Rendahnya harga per lembar 

saham pada Perusahaan Real Estate dan Property mencerminkan kinerja 

perusahaan yang kurang baik, sehingga saham perusahaan menghasilkan return 

yang rendah. 

Berdasarkan Tabel 10 (Halaman 85) secara parsial hasil pengujian statistik 

(Uji t) terhadap variabel Debt To Equity Ratio (DER) menunjukkan hasil yang 

signifikan pada derajat signifikansi (0,05). Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi variabel DER sebesar 0,781 lebih besar dari 0,05 yang berarti besar 

kecilnya rasio DER pada Perusahaan Real Estate dan Property tidak berpengaruh 

terhadap return saham. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa 

variabel DER berpengaruh terhadap return saham Perusahaan Real Estate dan 

Property tidak diterima. DER adalah rasio yang menunjukkan perbandingan 

antara hutang dengan modal sendiri (Husnan, 1998:561). Semakin besar rasio 

DER menunjukkan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan 

hutang-hutang relatif terhadap ekuitas. Semakin DER mencerminkan risiko 

perusahaan relatif tinggi (Rosyadi, 2002:31). Rasio yang tinggi dapat 

mengindikasikan bahwa klaim pihak lain relatif lebih besar ketimbang asset yang 

tersedia untuk menutupnya, meningkatnya risiko bahwa klaim kreditor 

kemungkinan tidak akan tertutup secara penuh bilamana terjadi likuidasi. 

Semakin rendah rasionya, maka semakin sedikit kewajiban perusahaan di masa 
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yang mendatang (Simamora, 2000:533). Jika perusahaan memperoleh laba, 

perusahaan cenderung untuk menggunakan laba tersebut untuk membayar 

utangnya dibandingkan dengan membagi deviden (Dharmastuti, 2004:18). 

Bertambah besarnya DER menunjukkan risiko distribusi laba usaha perusahaan 

akan semakin besar terserap untuk melunasi kewajiban perusahaan, sehingga laba 

yang tersisa untuk pemegang saham semakin kecil (Purwanto dan Haryanto, 

2004:23). 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Resmi 

(2002) pada Perusahaan LQ-45 yang menunjukkan bahwa rasio DER tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori 

Modigliani dan Miller (M&M) yang menyatakan bahwa nilai pasar dari setiap 

perusahaan tidak tergantung pada struktur modalnya, jadi proporsi saham (equity) 

dan surat obligasi (hutang) tidak mempengaruhi nilai dari suatu perusahaan. 

Bertambah besarnya DER menunjukkan risiko distribusi laba usaha perusahaan 

akan semakin besar terserap untuk melunasi kewajiban perusahaan, sehingga laba 

yang tersisa untuk pemegang saham semakin kecil (Purwanto dan Haryanto, 

2004:23). Sehingga perubahan DER tidak mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan tingkat keuntungan atau return saham.  

Perusahaan Real Estate dan Property pada tahun 2002-2004 mengalami 

penurunan rasio DER pada tahun 2002 sebesar 1,595 kali; pada tahun 2003 

sebesar 1,371 kali; dan pada tahun 2004 sebesar 1,338 kali Tabel 8 (Halaman 79). 
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Penurunan rasio DER ini tidak mempengaruhi penurunan dan kenaikan return 

saham. Rasio DER yang rendah diakibatkan dari utang yang dilakukan 

Perusahaan Real Estate dan Property lebih besar daripada equity yang berasal 

dari setoran modal pemilik pada perusahaan.  

Pada penelitian ini terbukti secara statistik bahwa DER tidak mempengaruhi 

kenaikan atau penurunan return saham. Tidak berpengaruhnya rasio DER dengan 

return saham terjadi karena investor dan para pelaku pasar modal di Indonesia 

tampaknya tidak memperhatikan DER dalam memilih investasi mereka. Hal ini 

dimungkinkan karena investor menganggap banyak faktor lain yang lebih 

berpengaruh dibandingkan dengan DER dalam meramalkan return saham. 

Setelah melakukan pengujian analisis regresi terhadap dependen variabel 

DER, maka tidak terdapat hubungan antara DER dengan return saham. Menurut 

teori bahwa rasio DER mengukur struktur permodalan suatu perusahaan. 

Perusahaan yang hutangnya lebih besar dari modal sendiri (DER>1) akan 

menyebabkan perusahaan tersebut sangat berisiko, sehingga dijauhi oleh investor. 

Demikian pula sebaliknya, bila perusahaan mempunyai modal sendiri lebih besar 

dari hutangnya (DER<1), maka perusahaan tersebut kurang berisiko (Sjarief dan 

Wirjolukito, 2004:57). Menurut Peneliti, DER tidak dapat digunakan sebagai alat 

untuk memprediksi perubahan return saham. Rasio DER memang digunakan 

untuk mengukur struktur modal suatu perusahaan dan DER memang pengukuran 

yang penting untuk mengetahui perbandingan sumber dana perusahaan, tetapi 
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ternyata di Indonesia struktur modal perusahaan bukan merupakan faktor yang 

mempengaruhi kenaikan dan penurunan return saham perusahaan. Dengan kata 

lain, investor tidak memperhatikan seberapa besar total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan dan juga struktur modal, serta risiko finansial perusahaan. Oleh 

karena itu, investor tidak melihat rasio DER sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan investasi. Perubahan DER tidak mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap perubahan return saham.  

Gupa dan Houfner (1972) dan Foster (1986) dalam Tuasikal (2002:769) 

melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa rasio-rasio tertentu memiliki 

manfaat yang berbeda, ketika diasosiasikan dengan karakteristik industri yang 

berbeda. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa rasio keuangan tertentu 

memiliki kemampuan prediksi yang berbeda ketika dihubungkan dengan 

karakteristik industri yang lain. Hal ini menjadi alasan kenapa hasil penelitian ini 

berbeda dengan hasil penelitian yang hampir sama sebelumnya yang dilakukan 

oleh Sapoetro (2004) pada Perusahaan Manufaktur dan Astutik (2004) pada 

Perusahaan Property, di mana pengaruh informasi fundamental terhadap return 

saham dapat berbeda untuk setiap kelompok industri. Dengan kata lain, bahwa 

harga atau return saham suatu perusahaan atau kelompok industri tertentu sangat 

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi (Tuasikal, 2002:769). Dengan hasil penelitian 

yang berbeda-beda tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pada 

periode-periode pengamatan yang lain, di mana kondisi ekonomi makro pada 
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setiap periode (tahun) akan mengalami perbedaan, sehingga hasil penelitian 

terdahulupun akan mengalami perbedaan pula (Ajie, 2003:185). 

Dalam penelitian ini nilai estimasi 2R  yang rendah, yaitu sebesar 0,263 

memberikan indikasi bahwa tidak selamanya kondisi fundamental perusahaan, 

khususnya kinerja keuangan akan mempengaruhi return saham. Tidak adanya 

pengaruh antara informasi fundamental terhadap return saham Perusahaan Real 

Estate dan Property disinyalir karena para investor dalam mendeteksi return 

saham perusahaan kurang memperhatikan faktor fundamental sebagai analisisnya, 

khususnya kondisi emiten dalam melakukan transaksi di lantai bursa.  

Asumsi lain yang mendasari tidak adanya pengaruh informasi fundamental 

karena kebanyakan investor di pasar modal merupakan investor lokal yang 

merupakan investor jangka pendek yang kurang memperhatikan faktor-faktor 

fundamental atau masalah-masalah fundamental, khususnya kondisi emiten dalam 

melakukan transaksi di lantai bursa. Faktor penyebab lainnya karena kondisi 

perekonomian di Indonesia saat ini yang kurang stabil akibat terjadi peristiwa 

yang membuat Perusahaan Real Estate dan Property di Indonesia semakin 

terpuruk, yaitu dengan adanya bencana alam dan peledakan bom. Peristiwa 

tersebut menyebabkan kepanikan para investor di pasar modal, sehingga banyak 

investor berniat mengurungkan niatnya untuk melakukan investasi. Kondisi 

perekonomian yang tidak stabil ini membuat investor pesimis terhadap kondisi 

perekonomian yang akan datang, sehingga harga saham perusahaan tidak stabil. 
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Fluktuasi harga saham juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, misalnya : 

kondisi psikologis pembeli, dengan melakukan tindakan irrasional, yaitu ikut-

ikutan membeli saham, kondisi perusahaan (laba perusahaan dan kebijakan 

direksi), tingkat suku bunga, harga komoditas, kondisi ekonomi makro, faktor 

investasi lain, kebijakan pemerintah, inflasi penawaran dan permintaan, kondisi 

politik, informasi akuntansi yang terlalu terlambat diterima (tidak up to date) oleh 

investor.  

Selain informasi yang bersifat fundamental (berasal dari laporan keungan 

tahunan perusahaan), para investor mempertimbangkan pula faktor politik dan 

keamanan (country risk) suatu negara. Pada kondisi pasar modal di Indonesia, 

pelaku pasar akan bereaksi terhadap perubahan pada sektor politik dan keamanan 

(country risk) yang merupakan faktor yang mempengaruhi investasi di pasar 

modal. 

Secara teori para investor tertarik membeli saham bila dalam pandangannya 

perusahaan tersebut mempunyai kinerja keuangan yang baik, sehingga akan 

memberikan return yang tinggi bagi investor. Tetapi pada kenyataannya, apabila 

kepanikan melanda pelaku pasar, hitungan-hitungan logis tersebut tidak berlaku.  
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4.3 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa masih banyak keterbatasan dalam hasil 

penelitian ini, antara lain : 

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, sehingga analisis 

data sangat tergantung pada hasil publikasi data (laporan keuangan 

perusahaan). Laporan keuangan sebagai data rasio mempunyai keterbatasan 

karena perusahaan mempunyai metode dan kebijakan akuntansi yang berbeda-

beda sehingga sulit untuk diperbandingkan. 

2. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa investor telah melihat informasi 

keuangan dari laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan pada tanggal 31 

Desember. 

 

 

  

 
 
 



 
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh antara Earning Per Share 

(EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap 

Return saham Perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 2002-2004. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat mengambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Secara simultan variabel Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), dan Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap return saham 

Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di BEJ dengan koefisien 

determinasi sebesar 26,3%, sedangkan sisanya 73,7% dipengaruhi faktor lain 

yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

2. Secara parsial variabel Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio 

(PER) berpengaruh terhadap return saham Perusahaan Real Estate dan 

Property yang terdaftar di BEJ. Sedangkan, variabel DER tidak berpengaruh 

terhadap return saham Perusahaan Real Estate dan Property terdaftar di BEJ. 

Koefisien determinasi parsial untuk variabel Earning Per Share sebesar 

21,44%, untuk Price Earning Ratio sebesar 8,12%, dan untuk Debt To Equity 

Ratio sebesar 1,68%. 
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5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah 

dilakukan tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Bagi investor yang akan melakukan investasi saham pada suatu perusahaan 

disarankan untuk lebih memperhatikan rasio EPS dan PER, karena apabila 

EPS perusahaan tinggi, akan semakin banyak investor yang mau membeli 

saham tersebut, sehingga menyebabkan harga dan return saham akan tinggi. 

Jika PER perusahaan menunjukkan nilai yang tinggi, berarti harga saham itu 

terlalu mahal atau dengan harga tertentu hanya memperoleh laba yang kecil. 

Demikian sebaliknya, jika PER perusahaan yang rendah lebih disukai 

investor, karena akan mengalami kenaikan harga sehingga investor akan 

memperoleh capital gain. 

2.  Investor tidak perlu memperhatikan rasio DER dalam mengambil keputusan 

untuk melakukan investasi, karena nilai pasar dari setiap perusahaan tidak 

tergantung pada struktur modalnya, sehingga proporsi saham (equity) dan 

hutang tidak mempengaruhi nilai dari suatu perusahaan. Dengan demikian 

rasio DER ini tidak mempengaruhi penurunan dan kenaikan return saham. 
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