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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Debt to Equity Ratio, Price 
to Book Value dan Devidend Payout Ratio terhadap return saham. Return merupakan 
hasil yang diperoleh dari investasi. Motif pemodal atau investor menanamkan 
dananya pada sekuritas adalah mendapatkan return (tingkat pengembalian) yang 
maksimal dengan resiko tertentu atau memperoleh return tertentu pada resiko yang 
minimal. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam sejauh mana rasio-rasio tersebut 
berpengaruh dalam menentukan keputusan penanaman modal dengan melihat sejauh 
mana rasio tersebut dalam menentukan tingkat return saham. 

Pada penelitian ini data yang digunakan sebagai sampel adalah data dari 
perusahaan manufaktur yang terdaftar pada indeks saham LQ 45 di Bursa Efek 
Jakarta dengan kriteria perusahaan yang merupakan perusahaan dengan saham yang 
aktif diperdagangkan selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Setelah data 
diperoleh kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi dan regresi, 
baik sederhana maupun ganda pada taraf signifikansi 5% (0,05). 

Analisis data diproses dengan menggunakan program SPSS versi 14.00 dan 
diperoleh hasil sebagai berikut: 1). Tidak ada hubungan antara Debt to Equity Ratio 
terhadap Return Saham. Dilihat dari koefisien korelasi (rx1y)sebesar 0,065, 
probabilitas 0,079 > taraf signifikan 5%. Harga R-square sebesar 0,031. Sumbangan 
DER terhadap return saham sebesar 17,6%.2). Tidak ada hubungan antara Price to 
Book Value terhadap Return saham. Dilihat dari koefisien korelasi (rx2y)sebesar 
0,559, probabilitas 0,507 > taraf signifikan 5%. Harga R-square sebesar 0,005. 
Sumbangan PBV terhadap return saham sebesar 6,7%.3). Tidak ada hubungan antara 
Devidend Payout Ratio terhadap Return saham. Dilihat dari koefisien korelasi 
(rx3y)sebesar 0,485, probabilitas 0,507 > taraf signifikan 5%. Harga R-square sebesar 
0,000. Sumbangan DPR terhadap return saham sebesar 0,2%. 4).Tidak ada hubungan 
antara Debt to Equity Ratio, Price per Book Value, dan Devidend Payout Ratio 
terhadap Return Saham. Dilihat dari koefisien korelasi ganda (R) sebesar 0.199 
dengan F hitung 1,313 dan probabilitas 0,275 > taraf signifikansi 5%. Dari harga R-
square sebesar 0,062. Dapat diketahui sumbangan Debt to Equity Ratio, Price per 
Book Value, dan Devidend Payout Ratio terhadap Return Saham sebesar 3,9% dengan 
persamaan regresi Ŷ=38,543+0,196x1+-0,056x2+0,074x3. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa “Tidak 
ada hubungan yang positif dan signifikan antara Debt to Equity Ratio, Price per Book 
Value, dan Devidend Payout Ratio terhadap Return Saham”. Sehingga DER, PBV dan 
DPR tidak dapat digunakan sebagai prediktor untuk menentukan tingkat return 
saham. 
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