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SARI 

 

Hartanty, Setyani Ikha. 2011. ”Pengaruh Analisis Fundamental dan Risiko 

Ekonomi terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

BEI dari Tahun 2007-2009”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Tarsis Tarmudji, MM. 

Pembimbing II. Linda Agustina, SE, M.Si. 

 

 

Kata kunci : return saham, analisis fundamental, risiko ekonomi. 

 

 

Tujuan para investor berinvestasi adalah memperoleh return sebesar-

besarnya dengan risiko tertentu. Return merupakan salah satu faktor yang 

memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas 

keberanian investor dalam menanggung risiko atas investasi tersebut. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh analisis fundamental dan risiko 

ekonomi terhadap return saham. Adapun analisis fundamental yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah rasio keuangan yang terdiri dari debt to equity ratio (DER), 

earning per share (EPS), price earning ratio (PER) dan risiko ekonomi 

menggunakan nilai tukar rupiah, inflasi. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Populasi 

sebanyak empat puluh dua perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan 

tahunannya secara berturut-turut dari tahun 2007-2009 di Bursa Efek Indonesia 

dijadikan anggota sampel seluruhnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan 

uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, multikolonieritas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak, analisis fundamental 

yang terdiri dari debt to equity ratio (DER), earning per share (EPS), price 

earning ratio (PER) dan risiko ekonomi menggunakan nilai tukar rupiah, inflasi 

memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Secara parsial analisis 

fundamental (EPS) dan risiko ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

return saham, sedangkan faktor fundamental yang lain (DER, PER) tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia.  

Simpulan dari hasil penelitian di atas bahwa earning per share (EPS), nilai 

tukar rupiah dan inflasi merupakan faktor yang sangat berperan dalam perubahan 

return saham. Saran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah mengingat 

keterbatasan peneliti maka penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menambah 

jumlah sampel, dan menambah variabel lain yang belum diteliti pada perusahaan 

manufaktur. 
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ABSTRACT 

 

Hartanty, Setyani Ikha. 2011. "The Influence of Fundamental Analysis and 

Economic Risk on Stock Return in Manufacturing Companies Listed on the 

Indonesia Stock Exchange of the Year 2007-2009". Final Project. Accounting 

Department. Faculty of Economics. State University of Semarang. Supervising I. 

Drs. Tarsis Tarmudji, MM. Supervising II. Linda Agustina, SE, M. Si. 

 

Keywords : stock returns, fundamental analysis, economic risk.  

 

The investors’ aim to invest is to get the maximum return with a certain risk. 

The main objective is to maximize investment returns without forgetting the risk 

factors that must be faced. Return is one of the factors that motivate investors to 

invest and also an investor in exchange for the courage to bear the investment 

risk. This study aims to analyze the effect of fundamental analysis and economic 

risks to stock return. The fundamental analysis used in this study are the financial 

ratio of debt to equity ratio (DER), earnings per share (EPS), price earnings ratio 

(PER) and economic risk using the exchange rate, inflation. 

The sampling method used was census sampling method. From a population 

of forty-two manufacturing companies that publish annual reports in a row of 

2007-2009 in Indonesia Stock Exchange, all of it referable as the samples. 

Hypothesis testing is done by using multiple linear regression analysis by first 

doing classical assumption that includes test data normality, multicoloniarity, 

heteroskedasticity and autocorrelation.  

The results showed that simultaneously, fundamental analysis which 

consists of debt to equity ratio (DER), earnings per share (EPS), price earnings 

ratio (PER) and economic risk using the exchange rate, inflation have a significant 

influence on stock return. Partially fundamental analysis (EPS) and economic risk 

have a significant influence on stock return, while other fundamental factors 

(DER, PER) had no significant effect on stock returns manufacturing company in 

Indonesia Stock Exchange.  

Conclusions of the result above that the earnings per share (EPS), exchange 

rate and inflation are critical roles in changes in stock return. Suggestions relating 

to this research, considering the limitations of the researcher, this study can be 

continued by increasing the number of samples, and adding another variable that 

has not been studied in a manufacturing company.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang kembali melanda membuat keadaan ekonomi 

menjadi lemah. Berita buruk melanda bursa saham dan banyak perusahaan 

yang terdaftar dalam pasar modal mengalami kerugian karena harus melunasi 

beberapa hutangnya. Kerugian perusahaan ini merupakan akibat 

membengkaknya kewajiban luar negeri yang menjadikan merosotnya kinerja 

fundamental perusahaan-perusahaan tersebut.  

Merosotnya kinerja fundamental perusahaan yang terdaftar di pasar 

modal mengharuskan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, baik 

kebijakan bidang ekonomi maupun di pasar modal pada khususnya. Pasar 

modal dan perbankan merupakan lembaga penyedia jasa keuangan dan 

sekaligus mengatur perekonomian negara. Nilai tukar mata uang, harga 

indeks saham setiap saat dapat diketahui melalui kegiatan pasar modal yang 

di dalamnya terdapat bursa efek dan perusahan efek. Sedangkan penyimpanan 

uang atau surat berharga lainnya dan kisaran suku bunga bank diketahui 

melalui peraturan perbankan. Kedua lembaga penyedia jasa keuangan ini 

mengelola perdagangan saham, nilai tukar mata uang dan suku bunga bank 

sesuai dan berdasar dengan peranannya masing-masing.  

Pasar Modal Indonesia setelah masa krisis mengalami 

perkembangan sangat cepat. Kegiatan go public di bursa efek dan efektifitas 

1 
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perdagangan efek menjadi lebih ramai. Banyaknya jumlah emiten yang 

menerbitkan saham menyebabkan banyaknya jumlah lembar saham yang 

beredar. Salah satu fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana untuk 

memobilisasi dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang 

melaksanakan investasi. Investasi adalah sebuah komitmen atas sejumlah 

dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 

memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan (Tandelilin, 2001:3). 

Pasar modal merupakan suatu alternatif investasi yang 

menguntungkan bagi investor dan sarana investasi yang liquid sehingga 

investor dapat dengan leluasa membeli atau menjual sekuritas yang dimiliki 

untuk mendapatkan keuntungan dengan tingkat risiko yang sesuai dengan 

keinginannya. Pasar modal memiliki sejumlah sifat khas apabila 

dibandingkan dengan pasar yang lain. Salah satu sifat khas adalah adanya 

ketidakpastian akan kualitas produk yang ditawarkan. Untuk mengurangi 

ketidakpastian tersebut investor memerlukan informasi akuntansi untuk 

menilai risiko yang melekat dan memperkirakan return yang akan diperoleh 

dari investasi tersebut. 

Tujuan para investor berinvestasi adalah memperoleh return 

sebesar-besarnya dengan risiko tertentu. Tujuan utama berinvestasi yaitu 

memaksimalkan return tanpa melupakan faktor risiko yang harus dihadapi. 

Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk 

berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor dalam 

menanggung risiko atas investasi tersebut. 
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Investor dalam melakukan investasi dihadapkan pada ketidakpastian 

(uncertainty) antara return yang akan diperoleh dengan risiko yang akan 

dihadapinya. Investor menghadapi kesempatan investasi yang mengandung 

risiko sehingga dalam analisis investasi tidak dapat mengandalkan hanya 

pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan investor sebelum mengambil keputusan investasi (Tandelilin, 

2001:8), yaitu penentuan tujuan investasi, penentuan kebijakan investasi, 

pemilihan strategi portofolio, pemilihan aset, pengukuran dan evaluasi kinerja 

portofolio.  

Investor pada umumnya melakukan pengambilan keputusan dengan 

menggunakan analisis fundamental yang didapat dari analisis laporan 

keuangan perusahaan emiten. Analisis fundamental secara umum dapat 

digambarkan sebagai informasi yang berkaitan dengan data keuangan historis 

suatu perusahaan. Tingkat keuntungan perusahaan akan mempengaruhi harga 

saham, semakin tinggi tingkat keuntungan, semakin tinggi harga saham. 

Informasi laba dalam laporan keuangan yang dipublikasikan sebagai salah 

satu kunci bagi investor maupun kreditur dalam mengambil keputusan 

investasi. 

Investasi di pasar modal dipengaruhi oleh beberapa faktor baik 

faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Faktor yang mempengaruhi 

kegiatan investasi di pasar modal adalah kondisi makro ekonomi dimana 

kondisi tersebut tercermin dari indikator-indikator ekonomi. Dengan kondisi 

ekonomi makro yang belum begitu stabil, setiap investor yang ingin 
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melakukan investasi di pasar modal melakukan analisis terhadap saham yang 

ingin dibelinya karena mengharapkan keuntungan dari dana yang akan 

ditanamkannya, baik itu berupa dividend maupun capital gain. Kekuatan dan 

keakuratan analisis yang dilakukan investor mempengaruhi besar kecilnya 

keuntungan yang akan diterima. Kekuatan analisis ini akan memberikan 

informasi kepada investor, mengenai waktu yang paling tepat untuk membeli 

saham tertentu dan kapan harus menjual kembali saham tersebut ke pasar. 

Ahmed (2002) menguji hubungan antara tingkat inflasi dan return 

saham dengan metode yang pernah digunakan oleh Fama pada tahun 1981, 

atas dasar data bulanan dan data tahunan dari 1972 sampai 2002. Ahmed 

menggunakan informasi penuh, Full Information Maximum Likelihood  

(FIML) untuk menganalisis hubungan antara tingkat inflasi dengan return 

saham. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif 

antara return saham dengan tingkat inflasi. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Zubaidah (2003), menganalisis 

pengaruh tingkat inflasi dan perubahan kurs terhadap beta saham. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat inflasi dan 

perubahan nilai kurs secara bersamaan berpengaruh secara tidak signifikan 

terhadap beta saham syariah sedang, tingkat inflasi dan perubahan nilai kurs 

secara parsial berpengaruh secara tidak signifikan terhadap beta saham 

syariah. 

Haruman (2005) menggunakan faktor fundamental, indikator 

ekonomi makro, dan risiko sistematis untuk mengetahui tingkat 
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pengembalian saham di Bursa Efek Jakarta. Faktor fundamental yang 

diwakili oleh Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) tidak 

cukup mempengaruhi besarnya return saham, sedangkan faktor ekonomi 

makro berpengaruh secara parsial terhadap return saham, begitu juga dengan 

faktor risiko sistematis. 

Wirawati (2008) menganalisis faktor fundamental terhadap Price to 

Book Value dalam menilai saham di Bursa Efek Jakarta dalam kondisi krisis 

moneter. Hasil yang ditemukan dari keempat faktor fundamental yang 

dianalisis menunjukkan bahwa variabel Return On Equity (ROE), Dividend 

Payout Ratio (DPR), dan Tingkat Pertumbuhan (GRW) mempunyai 

hubungan yang signifikan, sedangkan Degree of Financial Leverage (DFL) 

tidak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumya yang 

memakai data sebelum krisis moneter. 

Martani (2009) menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas, 

leverage, arus kas dan size perusahaan untuk menilai tingkat return. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa size perusahaan dan arus kas dari aktivitas 

operasi berpengaruh terhadap return saham. Begitu juga dengan rasio 

profitabilitas, mempunyai dampak penting terhadap return saham. 

Berpedoman pada uraian dan beberapa penelitian sebelumnya 

terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh faktor fundamental 

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

tingkat keuntungan (return) saham yang belum dimasukkan dalam variabel 

penelitan, sehingga penelitian lebih lanjut tentang pengaruh analisis 
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fundamental (Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS) dan 

Price Earning Ratio (PER)) terhadap return saham, serta pengaruh risiko 

ekonomi (nilai tukar rupiah dan inflasi) sangat menarik untuk dilakukan. 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio antara total hutang 

(total debt) terhadap total ekuitas (total equity) yang dimiliki perusahaan. 

Rasio ini menunjukkan struktur modal yang digunakan oleh perusahaan. 

Semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan semakin besar total 

hutang daripada total ekuitas yang digunakan perusahaan, akibatnya para 

investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki nilai Debt To 

Equity Ratio (DER) yang tinggi. 

Earning Per Share (EPS) digunakan untuk mengukur laba bersih 

per lembar saham (maksimum) yang mungkin diperoleh pemegang saham. 

Dikatakan maksimum, karena yang dibagi biasanya adalah kurang dari EPS. 

Rasio ini adalah satu-satunya rasio yang muncul di laporan keuangan, 

biasanya dicantumkan di bawah laba bersih. 

Price Earning Ratio (PER) merupakan perbandingan harga saham 

dengan laba per saham. Investor dalam pasar modal yang sudah maju 

menggunakan Price Earning Ratio (PER) untuk mengukur apakah suatu 

saham underpriced atau overpriced. Price Earning Ratio (PER) menjadi 

ukuran penting yang menjadi landasan pertimbangan investor dalam membeli 

atau menjual saham suatu perusahaan. 

Nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi kegiatan dan nilai pasar atas 

pasar lokal, jika perusahaan pada taraf persaingan internasional maka return 
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saham perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang karena 

berdampak terhadap laporan perdagangan dan modal atas keseimbangan 

pembelian dalam negeri. Tingkat keuntungan yang diharapkan dari adanya 

investasi akan menurun dengan cepat jika nilai tukar berubah tajam, sehingga 

bagi para pelaku ekonomi semakin rendah tingkat perubahan nilai tukar maka 

akan semakin baik. 

Tingkat inflasi menunjukkan adanya kenaikan tingkat harga umum, 

dimana nilai uang sebagai refleksi tingkat harga umum tidak stabil. Dengan 

adanya inflasi, kemampuan daya beli masyarakat rendah, sehingga akan 

berpengaruh pada penurunan jumlah permintaan yang berakibat pada 

penurunan penjualan dan akan mengurangi pendapatan perusahaan. Kinerja 

perusahaan akan mendapat dampak yang tercermin pula oleh turunnnya 

return saham. 

Pada kenyataannya, tidak semua teori yang telah dipaparkan di atas 

sejalan dengan bukti empiris yang ada. Seperti yang terjadi dalam 

perkembangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2007 hingga 2009. Adapun besarnya rata-rata return saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2007 hingga 2009 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Rata-Rata Return, DER, EPS, PER, Nilai Tukar Rupiah 

dan Inflasi pada Perusahaan Manufaktur dari Tahun 

2007-2009 

 2007 2008 2009 

Return 0.487 -0.249 0.509 

DER 1.48 7.67 2.29 

EPS 1071.67 1395.3 2010.33 

PER 17.56 7.16 11.41 

Nilai Tukar Rupiah 9140 9666 9425 

Inflasi 6.59 11.06 2.78 

Sumber : Indonesia Capital Market Directory Tahun 2006-2009 

Dari Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa perkembangan return saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2007 hingga 2009 mengalami fluktuasi. Besarnya return saham tertinggi 

terjadi pada tahun 2009 sebesar 0,509, sedangkan return saham terendah 

terjadi pada tahun 2008 sebesar -0,249. Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa 

DER, EPS, PER, nilai tukar rupiah dan inflasi menunjukkan kondisi yang 

tidak konsisten dengan return saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007 hingga 2009. 

Kondisi yang tidak konsisten dengan teori ini terlihat pada Tabel 

1.1, dimana kenaikan EPS dan PER tidak diikuti dengan kenaikan return 

saham. Beberapa hal tersebut yang menjadi latar belakang untuk mengadakan 

penelitian yang akan menganalisis pengaruh faktor fundamental dan risiko 
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ekonomi dengan return saham di Indonesia, khususnya perusahaan yang telah 

terwakili di pasar modal. Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur faktor 

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

Price Earning Ratio (PER), untuk mengukur risiko ekonomi digunakan nilai 

tukar rupiah dan inflasi, sebagai variabel independen. Dalam hal ini akan 

dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Analisis Fundamental dan 

Risiko Ekonomi terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI dari tahun 2007-2009.” 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar 

belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adalah sebagai berikut : 

1. Apakah  analisis fundamental (DER, EPS dan PER) dan risiko ekonomi 

(nilai tukar rupiah dan inflasi) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI dari tahun 2007-2009? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial berpengaruh 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI dari tahun 2007-2009? 

3. Apakah Earning Per Share (EPS) secara parsial berpengaruh terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari 

tahun 2007-2009? 
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4. Apakah Price Earning Ratio (PER) secara parsial berpengaruh terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari 

tahun 2007-2009? 

5. Apakah nilai tukar rupiah secara parsial berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 

2007-2009? 

6. Apakah inflasi secara parsial berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2007-2009? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah di atas 

adalah : 

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh analisis fundamental (DER, 

EPS dan PER) dan risiko ekonomi (nilai tukar rupiah dan inflasi) secara 

bersama-sama terhadap return saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) 

secara parsial terhadap return saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Earning Per Share (EPS)  

secara parsial terhadap return saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 
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4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Price Earning Ratio (PER) 

secara parsial terhadap return saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

5. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh nilai tukar rupiah secara 

parsial terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. 

6. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh inflasi secara parsial 

terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi, sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya 

yang tertarik mendalami dunia investasi, untuk mendapatkan 

penemuan-penemuan baru yang berguna bagi kemajuan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Bagi pihak terkait, dalam hal ini adalah investor dan pemegang saham 

pada khususnya dan masyarakat umumnya dalam memberikan 

informasi yang lebih lengkap, dan jelas mengenai pengaruh analisis 

fundamental dan risiko ekonomi terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

sehingga dapat mempertimbangkan pengambilan keputusan yang akurat 

dalam menginvestasikan dananya di pasar modal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Return Saham 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Menurut 

Jogiyanto (1998:109), return saham dibedakan menjadi dua yaitu return realisasi 

(realized return) dan return ekspektasi (expected return). Return realisasi 

merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. 

Return realisasi ini penting dalam mengukur kinerja perusahaan sebagai dasar 

penentuan return dan risiko di masa mendatang. Return ekspektasi merupakan 

return yang diharapkan di masa mendatang dan masih bersifat tidak pasti.  

Return yang diterima oleh investor di pasar modal dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu current income (pendapatan lancar) dan capital gain atau capital loss 

(keuntungan selisih harga). Current income adalah keuntungan yang didapat 

melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti dividen. Keuntungan ini 

biasanya diterima dalam bentuk kas atau setara kas sehingga dapat diuangkan 

secara cepat. Misalnya dividen saham yaitu dibayarkan dalam bentuk saham yang 

bisa dikonversi menjadi uang kas dengan cara menjual saham yang diterimanya, 

sedangkan capital gain (loss) merupakan selisih laba (rugi) yang dialami oleh 

pemegang saham karena harga saham sekarang relatif lebih tinggi (rendah) 

dibandingkan harga saham sebelumnya. Jika harga saham sekarang (Pt) lebih 

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

12 
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mengalami capital gain. Jika yang terjadi sebaliknya maka pemegang saham akan 

mengalami capital loss. 

Return saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah capital gain 

(loss). Capital gain (loss) merupakan selisih laba (rugi) yang dialami oleh 

pemegang saham karena harga saham sekarang relatif lebih tinggi (rendah) 

dibandingkan harga saham sebelumnya. Jika perusahaan mendapatkan laba yang 

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

tidak berpengaruh. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian atau 

bahkan kebangkrutan, maka hak kreditur akan didahulukan sementara nilai saham 

akan menurun drastis. Jadi dengan demikian nilai saham merupakan indeks yang 

tepat untuk mengukur efektifitas perusahaan, sehingga seringkali dikatakan 

memaksimumkan nilai perusahaan juga berarti memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham. 

Saham suatu perusahaan bisa dinilai dari pengembalian (return) yang 

diterima oleh pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. Return saham 

dihitung dengan cara mengurangkan harga saham pada waktu tertentu dengan 

harga saham pada periode sebelumnya. Dengan demikian return saham dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

    
       
    

 

Rt  : Return Saham 

Pt  : Harga Saham Waktu Tertentu 

Pt-1  : Harga Saham Periode Sebelumnya 
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2.2 Analisis Fundamental 

Secara umum terdapat 2 pendekatan yang sering digunakan oleh investor 

untuk menganalisis dan menilai saham di pasar modal, yaitu analisis fundamental 

dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, 

dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai perusahaan. Analisa 

fundamental menitik beratkan pada data-data kunci dalam laporan keuangan 

perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga saham sudah diapresiasi secara 

akurat. Tujuan analisis fundamental adalah untuk menentukan apakah nilai saham 

berada pada posisi underpriced atau overpriced. Saham dikatakan underpriced 

bilamana harga saham di pasar saham lebih kecil dari harga wajar atau nilai yang 

seharusnya (nilai intrinsik), dan saham dikatakan overpriced apabila harga saham 

di pasar saham lebih besar dari nilai intrinsiknya. 

Analisis fundamental berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan, 

tentang efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam mencapai sasarannya. Untuk 

menganalisis kinerja perusahaan dapat digunakan rasio keuangan yang terbagi 

dalam empat kelompok, yaitu rasio likuiditas, aktivitas, hutang, dan profitabilitas. 

Dengan analisis tersebut, para analis mencoba memperkirakan harga saham di 

masa yang akan datang dengan memperkirakan faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham. Menghitung kondisi perusahaan biasanya dilakukan 

dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan secara garis besar di 

bagi dalam 5 kelompok dasar, yaitu liquidity, leverage, profitability, activity dan 

market valuation. 
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Sejumlah rasio yang tak terbatas banyaknya dapat dihitung, akan tetapi 

dalam prakteknya cukup digunakan beberapa jenis rasio saja disesuaikan dengan 

kebutuhan analisis. Umumnya faktor fundamental yang diteliti untuk return saham 

adalah Return on Total Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Price Book Value 

(PBV), Debt to Equity Ratio (DER), Dividend Earning, Price Earning Ratio 

(PER), Earning Per Share (EPS), Book Value (BV), Dividend Payout Ratio 

(DPR), Dividend Yield dan likuiditas saham. Rasio-rasio yang digunakan dalam 

penelitian ini berkaitan langsung dengan saham, yaitu Debt to Equity Ratio 

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

2.2.1 Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio Debt to Equity Ratio (DER) digunakan untuk mengukur tingkat 

leverage (penggunaan hutang) terhadap total ekuitas yang dimiliki oleh 

perusahaan. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan antara debt terhadap 

total equity. Debt ratio yang tinggi mempunyai dampak yang buruk terhadap 

kinerja perusahaan, karena tingkat hutang semakin tinggi, yang berarti beban 

bunga akan semakin besar sehingga dapat mengurangi keuntungan. Sebaliknya, 

tingkat debt ratio yang kecil menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena 

menyebabkan tingkat pengembalian yang semakin tinggi. 

Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan 

perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban perusahaan semakin berat. 

Tentunya hal ini akan mengurangi hak pemegang saham (dalam bentuk dividen), 

hal ini menyebabkan berkurangnya minat investor terhadap saham perusahaan 
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karena tingkat pengembaliannya semakin kecil. Dengan kata lain, DER 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan tentunya juga berpengaruh pada daya tarik saham yang 

ditawarkan di Pasar Modal. Semakin baik kinerja perusahaan maka daya tarik 

saham perusahaan tersebut semakin tinggi, karena saham tersebut menjanjikan 

keuntungan. Jika permintaan investor terhadap saham perusahaan cukup besar, 

maka dapat berpengaruh terhadap peningkatan harga saham. Oleh sebab itu dapat 

dikatakan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan. 

Secara sistematis DER dapat diformulasikan sebagai berikut: 

     
           

            
 

Apabila Debt to Equity Ratio tinggi, maka dapat menunjukkan risiko 

finansial atau risiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan 

semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Jadi penggunaan hutang yang semakin 

besar akan mengakibatkan semakin tingginya risiko untuk tidak terbayar. Dengan 

pertimbangan bahwa investor biasanya menghindari risiko, maka apabila DER 

suatu perusahaan semakin tinggi para investor akan menghindari saham 

perusahaan tersebut, akibatnya permintaan akan saham tersebut menjadi turun dan 

mengakibatkan harga saham turun. 

2.2.2 Earning Per Share (EPS) 

Komponen penting pertama yang harus diperhatikan dalam analisis 

perusahaan adalah Earning Per Share. Informasi Earning Per Share suatu 

perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan 

bagi semua pemegang saham perusahaan. Besarnya Earning Per Share suatu 
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perusahaan dapat diketahui dari informasi laporan keuangan (Tandelilin, 

2001:241). 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan berapa 

besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per 

saham. Semakin tinggi nilai EPS dapat diartikan bahwa semakin besar pula laba 

yang disediakan untuk pemegang saham. EPS dihitung dengan formula: 

     
                    

           
 

2.2.3 Price Earning Ratio (PER) 

Informasi Price Earning Ratio mengidentifikasikan besarnya rupiah yang 

harus dibayarkan investor untuk memperoleh satu rupiah earning perusahaan. 

Price Earning Ratio menunjukkan besarnya harga tiap satu rupiah earning 

perusahaan dan juga merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham 

perusahaan (Tandelilin, 2001:243). Investor dalam pasar modal yang sudah maju 

menggunakan Price Earning Ratio (PER) untuk mengukur apakah suatu saham 

underpriced atau overpriced. PER menjadi ukuran penting yang menjadi landasan 

pertimbangan investor dalam membeli atau menjual saham suatu perusahaan. PER 

diformulasikan secara matematis sebagai berikut : 

     
           

                 
 

Stock price merupakan harga pasar suatu saham. Harga wajar (fairly 

priced) bagi suatu saham adalah sebesar nilai intrinsiknya. Earning Per Share 

(EPS) merupakan besarnya dividen yang dibayar perusahaan. Bila seorang analis 

memperkirakan EPS dan rasio pembayaran dividen (Dividend Payout Ratio), 
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maka secara implisit ia telah memperkirakan dividen. Hal umum yang sering 

dilakukan adalah menjadikan PER sebagai pembanding untuk menilai 

pertumbuhan laba suatu perusahaan di masa mendatang. Artinya, pertumbuhan 

laba suatu perusahaan dinilai tinggi jika PER perusahaan tersebut lebih tinggi 

apabila dibandingkan dengan PER perusahaan lain dalam industri yang sejenis. 

Bagi investor yang ingin membeli saham suatu perusahaan, semakin kecil PER 

suatu saham akan semakin baik karena harga saham tersebut murah. 

2.3 Risiko Ekonomi 

Setelah melakukan analisis fundamental secara top-down untuk menilai 

keadaan perusahaan mendatang. Selanjutnya perlu dilakukan analisis terhadap 

faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fundamental perekonomian suatu 

negara, indikator ekonomi merupakan salah satu faktor yang tidak dapat 

dipisahkan dan menjadi bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu 

sendiri. Pada tahap analisis ekonomi dan pasar modal, investor melakukan analisis 

terhadap berbagai alternatif keputusan tentang dimana lokasi investasi akan 

dilakukan (di dalam negeri atau luar negeri), serta dalam bentuk apa investasi 

dilakukan (saham, obligasi, kas, property dan lainnya).  

Analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan 

yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi dan kinerja suatu 

pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian 

karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat 
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return yang di isyaratkan atas investasi tersebut, dan kedua faktor tersebut sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi. 

Fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terkait dengan perubahan yang 

terjadi pada berbagai variabel ekonomi. Harga obligasi akan sangat tergantung 

pada tingkat bunga yang berlaku dan tingkat bunga ini akan dipengaruhi oleh 

perubahan ekonomi ataupun kebijakan ekonomi yang ditentukan pemerintah. 

Siegel dalam Tandelilin (2001) menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara 

harga saham dan kinerja ekonomi, dan menemukan bahwa perubahan pada harga 

saham selalu mendahului perubahan ekonomi. 

Lingkungan ekonomi adalah lingkungan yang mempengaruhi operasi 

perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan 

kondisi ekonomi di masa mendatang, akan sangat berguna dalam pembuatan 

keputusan investasi yang menguntungkan. Sehingga seorang investor harus 

memperhatikan beberapa indikator ekonomi yang bisa membantu mereka dalam 

memahami dan meramalkan kondisi ekonomi. Variabel yang biasanya dipakai 

dalam memprediki return saham yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan 

nilai tukar rupiah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar 

rupiah dan inflasi. 

2.3.1 Nilai Tukar Rupiah 

1. Pengertian Nilai Tukar Mata Uang 

Nilai tukar mata uang biasa juga disebut dengan kurs. Kurs adalah jumlah 

mata uang tertentu yang dapat ditukar terhadap satu unit mata uang lain (Joesoef, 

2008:24). Sedangkan menurut Adiningsih, dkk (1998:155), nilai tukar rupiah 
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adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Sehingga, nilai tukar rupiah 

merupakan nilai dari satu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang 

negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, nilai tukar rupiah 

terhadap Yen, dan lain sebagainya. Beberapa uraian definisi di atas dapat diartikan 

bahwa perdagangan valuta asing adalah suatu mekanisme dimana mata uang satu 

ditukar terhadap mata uang lainnya.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Mata Uang 

Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai 

tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Faktor-faktor tersebut 

adalah :  

a. Laju Inflasi Relatif 

Dalam pasar valuta asing, perdagangan internasional baik dalam bentuk 

barang atau jasa menjadi dasar yang utama dalam pasar valuta asing, sehingga 

perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri dipandang 

sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs valuta asing. 

b. Tingkat Pendapatan Relatif  

Faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar 

mata uang asing adalah laju pertumbuhan riil terhadap harga-harga luar negeri. 

Laju pertumbuhan riil dalam negeri diperkirakan akan melemahkan kurs mata 

uang asing. Sedangkan pendapatan riil dalam negeri akan meningkatkan 

permintaan valuta asing relatif dibandingkan dengan supply yang tersedia. 

c. Suku Bunga Relatif  
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Kenaikan suku bunga mengakibatkan aktifitas dalam negeri menjadi lebih 

menarik bagi para penanam modal dalam negeri maupun luar negeri. Terjadinya 

penanaman modal cenderung mengakibatkan naiknya nilai mata uang yang 

semuanya tergantung pada besarnya perbedaan tingkat suku bunga di dalam dan 

di luar negeri, maka perlu dilihat mana yang lebih murah, di dalam atau di luar 

negeri. Dengan demikian sumber dari perbedaan itu akan menyebabkan terjadinya 

kenaikan kurs mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri. 

d. Kontrol Pemerintah  

Kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi keseimbangan nilai tukar dalam 

berbagai hal termasuk :  

1) Usaha untuk menghindari hambatan nilai tukar valuta asing. 

2) Usaha untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri. 

3) Melakukan intervensi di pasar uang yaitu dengan menjual dan membeli mata uang. 

Berpengaruh terhadap variabel makro seperti inflasi, tingkat suku bunga dan tingkat 

pendapatan. 

e. Ekspektasi  

Faktor kelima yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah 

ekspektasi atau nilai tukar di masa depan. Sama seperti pasar keuangan yang lain, 

pasar valas bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak ke depan. 

Dan sebagai contoh, berita mengenai bakal melonjaknya inflasi di AS mungkin 

bisa menyebabkan pedagang valas menjual Dollar, karena memperkirakan nilai 

Dollar akan menurun di masa depan. Reaksi langsung akan menekan nilai tukar 

Dollar dalam pasar. 
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3. Sistem-Sistem Nilai Tukar 

Beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di perekonomian 

internasional (Kuncoro: 26-31), yaitu: 

a) Sistem kurs mengambang (floating exchange rate), sistem kurs ini ditentukan 

oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas 

moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam kurs 

mengambang, yaitu : 

1) Mengambang bebas (murni) dimana kurs mata uang ditentukan 

sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. 

Sistem ini sering disebut clean floating exchange rate, di dalam sistem 

ini cadangan devisa tidak diperlukan karena otoritas moneter tidak 

berupaya untuk menetapkan atau memanipulasi kurs. 

2) Mengambang terkendali (managed or dirty floating exchange rate) 

dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada 

tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya dibutuhkan 

karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual valas untuk 

mempengaruhi pergerakan kurs. 

b) Sistem kurs tertambat (peged exchange rate). Dalam sistem ini, suatu negara 

mengkaitkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atau 

sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan mata uang negara partner 

dagang yang utama “menambatkan“ ke suatu mata uang berarti nilai mata 

uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi 

sebenarnya mata uang yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi tetapi 
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hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang 

menjadi tambatannya. 

c) Sistem kurs tertambat merangkak (crawling pegs). Dalam sistem ini, suatu 

negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara 

periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang 

waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat 

mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding 

sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-

kejutan terhadap perekonomian akibat revaluasi atau devaluasi yang tiba-tiba 

dan tajam. 

d) Sistem sekeranjang mata uang (basket of currencies). Banyak negara 

terutama negara sedang berkembang menetapkan nilai mata uangnya 

berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah 

menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang 

disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang dimasukkan 

dalam “keranjang“ umumnya ditentukan oleh peranannya dalam membiayai 

perdagangan negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang 

berbeda tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi 

sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata 

uang yang berbeda dengan bobot yang berbeda. 

e) Sistem kurs tetap (fixed exchange rate). Dalam sistem ini, suatu negara 

mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga kurs ini 

dengan menyetujui untuk menjual atau membeli valas dalam jumlah tidak 
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terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atau diperbolehkan 

berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit. 

2.3.2 Inflasi 

1. Pengertian Inflasi 

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga 

secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja 

tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan 

kenaikan harga) pada barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk 

mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK 

dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa 

yang dikonsumsi masyarakat. 

2. Penggolongan Inflasi 

Inflasi berdasarkan asalnya dibedakan menjadi 2: 

a. Inflasi berasal dari dalam negeri, terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang 

dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga 

bahan makanan menjadi mahal. 

b. Inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang 

impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya 

kenaikan tarif impor barang. 

Inflasi berdasarkan keparahannya juga dapat dibedakan : 

a. Inflasi ringan (kurang dari 10%  tahun) 

b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30%  tahun) 

c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100%  tahun) 

d. Hiperinflasi (lebih dari 100%  tahun) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
http://id.wikipedia.org/wiki/Impor
http://id.wikipedia.org/wiki/Hiperinflasi
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2.4 Pasar Modal 

2.4.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual belikan 

sekuritas (Tandelilin, 2001). Pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan 

terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal 

memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara pemilik modal dalam 

hal ini disebut sebagai pemodal (investor) dengan peminjam dana dalam hal ini 

disebut dengan emiten (Marzuki, 1989). 

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. Pengertian pasar modal secara umum menurut Keputusan Menteri 

Keuangan RI no. 1548KMK1990 tentang peraturan pasar modal, adalah suatu 

sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank 

komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruan 

surat-surat berharga dan beredar. Sedangkan dalam arti sempit pasar modal adalah 

suatu tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasikan transaksi penjualan 

efek atau disebut sebagai bursa efek. 

Pasar modal menurut Husnan (2001) adalah pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam 

bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, 



26 

 

 

public authorities, maupun perusahaan swasta. Pasar modal juga bisa diartikan 

sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang pada umumnya memiliki 

umur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Sedangkan tempat dimana 

terjadinya jual beli sekuritas disebut Bursa Efek. Oleh karena itu, bursa efek 

merupakan arti dari pasar modal secara fisik. Di Indonesia dulu terdapat dua bursa 

efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Namun 

sekarang keduanya sudah digabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2.4.2 Manfaat Pasar Modal 

Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, 

pemerintah. 

1. Pasar modal bagi emiten yaitu : 

a. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. 

b. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. 

c. Tidak ada "convenant" sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam 

pengelolaan dana perusahaan. 

d. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. 

e. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil 

2. Pasar modal bagi investor yaitu : 

a. Nilai investasi perkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. 

Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang 

mencapai capital gain. 

b. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham 

dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Emiten&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=%22convenant%22&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Solvabilitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapital
http://id.wikipedia.org/wiki/Gain
http://id.wikipedia.org/wiki/Dividen
http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi
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c. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang 

mengurangi risiko. 

3. Manfaat Bagi Pemerintah 

Dengan berkembangnya pasar modal, perusahaan-perusahaan menjual 

sahamnya di bursa efek, hal ini akan sejalan dengan tujuan pemerataan hasil 

pembangunan, membuka kesempatan kerja, dan tidak kalah pentingnya adalah 

mengurangi ketegangan sosial di kalangan masyarakat. Dana yang diperoleh 

perusahaan yang go public dapat dipergunakan untuk memperluas jaringan usaha, 

baik yang telah ada maupun usaha baru. Kondisi demikian jelas akan membuka 

kesempatan kerja. 

Saham-saham yang  dimiliki oleh pemodal perorangan, memberikan 

kesempatan kepada masyarakat luas memiliki saham yang selama ini dimiliki oleh 

keluarga tertentu maupun pengusaha-pengusaha kaya saja. Keadaan demikian ini 

secara politis akan dapat mengurangi ketegangan sosial dalam masyarakat. 

Manfaat lain dari perkembangan pasar modal ini adalah pendayagunaan secara 

optimal dana yang dimiliki oleh masyarakat yang dimanfaatkan dalam mendorong 

pembangunan. Keterbatasan pembiayaan pembangunan dari sektor pemerintah 

diharapkan dapat dipengaruhi dari masyarakat atau swasta sendiri. 

2.4.3 Efisiensi Pasar Modal 

Efisiensi pasar merupakan salah satu topik mendasar yang berkaitan 

langsung dengan relevan atau tidaknya kegiatan untuk berusaha memprediksi arah 

harga (timing). Suatu pasar dikatakan efisien apabila harga barang-barang yang 

dijual telah menunjukan semua informasi yang ada sehingga tidak terbias (not 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrumen&action=edit&redlink=1
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biased) menjadi terlalu murah atau terlalu mahal. Perubahan harga di masa 

mendatang hanya tergantung dari datangnya informasi baru di masa mendatang 

yang tidak diketahui sebelumnya. Perubahan harga terjadi dengan sangat cepat 

sehingga tidak memungkinkan untuk dieksploitasi. Karena informasi baru 

datangnya tidak bisa diduga, maka perubahan harga pun tidak bisa diduga atau 

random. 

Teori pasar yang efisien tergantung pada asumsi bahwa semua pelaku 

pasar mengolah informasi secara rasional dan secara rata-rata informasi yang 

dimiliki semua pelaku pasar adalah benar. Pasar yang efisien juga memerlukan 

sekelompok pelaku yang dengan cepat akan meng-arbitrage bila kemungkinan 

arbitrage (keuntungan tanpa resiko) muncul. 

Hipotesa tentang efisiensi pasar dibagi menjadi 3 bagian (Tandelilin, 

2001:114) : 

1. Weak form: menyatakan bahwa semua informasi berkaitan dengan harga-

harga, transaksi volume, atau informasi pasar modal lainnya di masa lampau 

tidak ada gunanya. Bila ini benar, maka segala bentuk teknikal analisis tidak 

berguna sama sekali. 

2. Semi-strong form: menyatakan bahwa semua informasi yang sudah diketahui 

publik (baik itu informasi dari pasar modal seperti harga-harga di masa 

lampau maupun informasi fundamental lainnya seperti laporan keuangan) 

tidak berguna. Informasi dari segi fundamental yang baru datang akan 

langsung terlihat di harga sehingga tidak bisa dieksploitasi. Bila hal ini benar, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rational_expectations
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maka semua bentuk analisis teknikal dan analisis fundamental tidak bisa 

memberikan nilai tambah. 

3. Strong form: menyatakan bahwa semua informasi yang ada baik itu publik 

atau privat (insider information) sudah terlihat di harga saham sehingga tidak 

lagi bermanfaat. 

2.4.4 Jenis Pasar Modal 

Pasar modal dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pasar perdana dan pasar 

sekunder : 

1. Pasar Perdana ( Primary Market ) 

Pasar Perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada 

para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum 

saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka 

waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan 

oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis 

fundamental perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. 

Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan 

memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu dapat 

juga digunakan untuk melunasi hutang dan memperbaiki struktur pemodalan 

usaha. Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang adalah penjamin 

emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi dengan pemesanan yang dilakukan 

melalui agen penjualan.  
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2. Pasar Sekunder ( Secondary Market ) 

Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham di antara 

investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu 

selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut harus 

dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder para investor dapat membeli 

dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder 

berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan perseorangan. 

Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar, pihak 

yang berwenang adalah pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan 

pembelian, pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya 

tidak terbatas. 

2.4.5 Fungsi Pasar Modal  

Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana 

lebih (lender) dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang (borrower) 

yang mempunyai dua fungsi yaitu ekonomi dan keuangan. Fungsi ekonomi, pasar 

modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. 

Dengan menginvestasikan dananya lender mengharapkan adanya imbalan atau 

return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya dana dari 

luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana 

dari hasil operasi perusahaannya. Fungsi keuangan pasar modal menyediakan 

dana yang diperlukan oleh borrower dan para lender tanpa harus terlibat langsung 

dalam kepemilikan aktiva riil. 
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2.4.6 Struktur dan Hukum Pasar Modal 

Struktur pasar modal tertinggi berada pada Menteri Keuangan yang 

menunjuk BAPEPAM sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, 

pengaturan dan pengawasan pasar modal. Sementara itu, bursa efek bertindak 

sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan untuk 

memperdagangkan efek di antara mereka. 

Kegiatan pasar modal yang begitu marak dan rumit menuntut adanya 

perangkat hukum sehingga pasar lebih teratur, adil, dan sebagainya. Jadi hukum 

pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal. Di 

Indonesia, terdapat UU Pasar Modal, yaitu UU No. 8 1995 yang mengatur tentang 

pasar modal. Menurut UU ini, BAPEPAM diberi kewenangan sebagai pengawas 

dan memiliki otoritas penyelidakan serta penyidikan. 

2.5 Investasi 

2.5.1 Pengertian Investasi 

Investasi adalah komitmen atas sejumalah dana atau sumber daya lainnya 

yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di 

masa datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan 

memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham saat ini dengan harapan 

memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah deviden di 

masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait 

dengan investasi tersebut (Tandelilin, 2001:3). 
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Investasi menurut Jogiyanto (2008:5) adalah penundaan konsumsi 

sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu 

tertentu. Dewasa ini banyak negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal 

ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula 

kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang 

dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. 

2.5.2 Dasar dan Proses Keputusan Investasi  

Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan, 

tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko. Semakin besar risiko suatu 

aset semakin besar pula return yang diharapkan akan aset tersebut, demikian 

sebaliknya. Proses keputusan investasi, meliputi tahap-tahap : 

1. Penentuan tujuan investasi. 

Investor harus menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan. Tujuan 

masing-masing investor berbeda-beda. 

2. Penentuan kebijakan investasi. 

Tahap ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan 

investasi yang telah di tetapkan. 

3. Pemilihan strategi portofolio. 

Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap 

sebelumnya. Ada dua strategi portofolio yang dipilih, yaitu strategi 

portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. 
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4. Pemilihan aset. 

Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang dimasukkan 

dalam portofolio. Tujuan dari tahap ini adalah mencari kombinasi portofolio 

yang efisien, yaitu portofolio yang menawarkan return yang diharapkan 

yang tertinggi dengan tingkat risiko tertenru. 

5. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. 

Dalam tahap ini investor melakukan evaluasi kinerja terhadap portofolionya, 

baik dalam aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun risiko yang 

ditanggung. 

2.5.3 Tipe Investor Menurut Profil Risiko 

Tipe-tipe investor menurut profil risiko dalam berinvestasi dapat 

dideskripsikan berikut: 

1. Defensive 

Investor dengan tipe defensive, investor ini berusaha untuk mendapatkan 

keuntungan dan menghindari risiko sekecil apapun dari investasi yang dilakukan. 

Investor tipe ini tidak mempunyai keyakinan yang cukup dalam hal spekulasi, dan 

lebih memilih untuk menunggu saat-saat yang tepat dalam berinvestasi agar 

investasi yang dilakukan terbebas dari risiko. 

2. Conservative 

Investor dengan tipe conservative, biasanya berinvestasi untuk 

meningkatkan kualitas hidup keluarga dan dengan rentang waktu investasi yang 

cukup panjang, misalnya, untuk pendidikan perguruan tinggi anak atau biaya 

hidup di hari tua. Investor tipe ini memiliki kecenderungan menanam investasi 
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dengan keuntungan (yield) yang layak saja dan tidak memiliki risiko besar, karena 

filosofi investasi mereka untuk menghindari risiko. 

3. Balanced 

Investor dengan tipe balanced merupakan tipe investor yang 

menginginkan risiko menengah. Investor tipe ini selalu mencari proporsi yang 

seimbang antara risiko yang dimungkinkan terjadi dengan pendapatan yang dapat 

diraih. Tipikal investor ini bahwa mereka akan selalu berhati-hati dalam memilih 

jenis investasi, dan hanya investasi yang proporsional antara risiko dan 

penghasilan yang bisa diperoleh yang akan dipilih. 

4. Moderately aggressive 

Moderately aggressive merupakan tipe investor yang tenang atau tidak 

ekstrim dalam menghadapi risiko. Investor ini cenderung memikirkan 

kemungkinan terjadinya risiko dan kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan. 

Dalam hal ini, investor dengan tipe moderately aggressive selalu tenang dalam 

mengambil keputusan investasi karena keputusan yang ditetapkan sudah 

dipikirkan sebelumnya. 

5. Aggressive 

Investor aggressive adalah kebalikan dari investor conservative. Mereka 

sangat teliti dalam menganalisa portofolio yang dimiliki. Semakin banyak angka-

angka dan fakta yang bisa dianalisa adalah semakin baik. Investor tipe ini 

umumnya berinvestasi dengan rentang waktu relatif pendek karena mengharapkan 

adanya keuntungan yang besar dalam waktu singkat.  
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2.6 Hubungan Analisis fundamental (DER, PER, EPS) dan Risiko 

Ekonomi (Nilai Tukar Rupiah, Inflasi) dengan Return Saham 

 

2.6.1 Hubungan Debt to Equity Ratio (DER) dengan Return Saham 

Debt to Equity Ratio (DER) memberikan jaminan tentang seberapa besar 

hutang perusahaan yang dijamin dengan modal sendiri perusahaan yang 

digunakan sebagai sumber pendanaan usaha (Ang, 1997). Debt to Equity Ratio 

menggambarkan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan 

yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. Semakin besar debt to equity 

ratio mencerminkan kinerja perusahaan yang buruk, dikarenakan perusahaan 

banyak memanfaatkan hutang jangka panjang sebagai pendanaan usahanya, 

sehingga mengakibatkan semakin besar risiko yang harus ditanggung investor. 

Investor akan menghindari pembelian saham perusahaan tersebut, sehingga 

dikatakan Debt to Equity Ratio akan berpengaruh negatif terhadap harga saham 

(Wahid, 2007:39). 

Tingkat Debt to Equity Ratio (DER) yang tinggi menunjukkan komposisi 

total hutang (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) semakin besar 

apabila dibandingkan dengan total modal sendiri, sehingga hal ini akan 

berdampak pada semakin besar pula beban perusahaan terhadap pihak eksternal 

(para kreditur). Peningkatan beban terhadap kreditur akan menunjukkan sumber 

modal perusahaan sangat tergantung dari pihak eksternal, sehingga mengurangi 

minat investor dalam menanamkan dananya di perusahaan yang bersangkutan.  

Debt to Equity Ratio (DER) akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan 

menyebabkan apresiasi harga saham. Debt to Equity Ratio (DER) yang terlalu 

tinggi mempunyai dampak buruk terhadap kinerja perusahaan, karena tingkat 
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hutang yang semakin tinggi berarti beban bunga perusahaan akan semakin besar 

dan mengurangi keuntungan (Ang, 1997). Jadi penggunaan hutang yang semakin 

besar akan mengakibatkan semakin tingginya risiko untuk tidak terbayar. Dengan 

pertimbangan bahwa investor biasanya menghindari risiko, maka apabila DER 

suatu perusahaan semakin tinggi, para investor akan menghindari saham 

perusahaan tersebut, akibatnya permintaan akan saham tersebut menjadi turun dan 

mengakibatkan harga saham turun. 

2.6.2 Hubungan Earning Per Share (EPS) dengan Return Saham 

Informasi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan 

salah satu jenis informasi yang paling mudah dan paling murah didapatkan 

dibandingkan alternatif informasi lainnya sehingga para investor 

menggunakannya untuk melakukan analisis perusahaan. Dengan menggunakan 

laporan keuangan, investor juga akan bisa menghitung berapa besar pertumbuhan 

earning yang telah dicapai perusahaan terhadap jumlah saaham perusahaan. 

Perbandingan antara jumlah earning (jumlah laba bersih yang dibagikan kepada 

pemegang saham) dengan jumlah lembar saham perusahaan akan diperoleh 

Earning Per Share (EPS). 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan berapa 

besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per 

saham. Sehingga Earning Per Share sangat berpengaruh terhadap return saham 

yang diperoleh suatu perusahaan. Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi 

pemiliknya.  
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Rasio EPS dapat digunakan investor untuk mengetahui besarnya 

pertumbuhan earning yang telah dicapai perusahaan terhadap jumlah saham 

perusahaan. Semakin besar tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan per lembar saham maka perusahaan semakin baik kinerja 

perusahaannya. Dengan semakin membaiknya kinerja perusahaan yang 

diakibatkan dari tingginya tingkat EPS hal itu dapat mempengaruhi perubahan 

return saham. Terdapat hubungan perubahan EPS dengan perubahan harga saham 

(Tandelilin, 2001:232). 

2.6.3 Hubungan Price Earning Ratio (PER) dengan Return Saham 

Penilaian saham menggunakan Price Earning Ratio (PER) lebih populer 

dipakai di kalangan analis saham dan para praktisi. Investor akan menghitung 

beberapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham. Price 

Earning Ratio memberikan indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan untuk 

mengembalikan dana pada tingkat harga saham dan keuntungan suatu perusahaan 

pada periode tertentu (Husnan, 2001). Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan 

ketersediaan investasi membayar suatu jumlah tertentu untuk setiap perolehan 

laba perusahaan.  

Price Earning Ratio yang tinggi akan menyebabkan harga saham yang 

tinggi, begitu pula Price Earning Ratio yang rendah akan menyebabkan harga 

saham rendah. Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi mempunyai PER 

yang tinggi dan sebaliknya perusahaan yang pertumbuhan rendah akan memiliki 

PER yang rendah pula. Semakin rendah harga PER suatu saham maka semakin 



38 

 

 

murah harga saham yang diinvestasikan. PER menjadi rendah nilainya bisa karena 

harga saham cenderung menurun atau meningkatnya laba bersih perusahaan.  

2.6.4 Hubungan Nilai Tukar Rupiah dengan Return Saham 

Melemahnya nilai tukar domestik terhadap mata uang asing (seperti 

rupiah terhadap dollar) memberikan pengaruh yang negatif terhadap pasar ekuitas 

karena pasar ekuitas menjadi tidak memiliki daya tarik. Pengamatan nilai mata 

uang atau kurs sangat penting dilakukan mengingat nilai tukar mata uang sangat 

berperan dalam pembentukan keuntungan bagi perusahaan. Pialang saham, 

investor dan pelaku pasar modal biasanya sangat berhati-hati dalam menentukan 

posisi beli atau jual jika nilai tukar mata uang tidak stabil. 

Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya 

dollar AS, memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal. 

Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing meningkatkan biaya 

impor bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan biaya produksi. Menurunnya nilai tukar juga mendorong 

meningkatnya suku bunga agar dapat mendorong lingkungan investasi yang 

menarik di dalam negeri. Jika perusahaan tidak memiliki pendapatan dari 

penjualan ekspor maka profitabilitas perusahaan akan menurun. Dengan demikian 

secara teori, nilai tukar mata uang memiliki hubungan negatif dengan return 

saham.  

2.6.5 Hubungan Inflasi dengan Return Saham 

Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan penurunan harga saham, karena 

menyebabkan kenaikan harga barang atau bahan baku secara umum. Kondisi ini 
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mempengaruhi biaya produksi dan harga jual barang akan menjadi semakin 

tinggi. Harga jual yang tinggi akan menyebabkan menurunnya daya beli, hal ini 

akan mempengaruhi keuntungan perusahaan dan akhirnya berpengaruh terhadap 

harga saham yang mengalami penurunan.  

Penurunan jumlah permintaan ini pada akhirnya akan menurunkan 

pendapatan perusahaan sehingga akan berpengaruh pada return yang diterima 

perusahaan. Inflasi mempengaruhi perekonomian melalui pendapatan dan 

kekayaan, dan melalui perubahan tingkat dan efisiensi produksi. Inflasi yang tidak 

bisa diramalkan biasanya menguntungkan para debitur, pencari laba, dan 

spekulator pengambil risiko.  

Inflasi akan merugikan para kreditur, kelompok berpendapatan tetap, dan 

investor yang tidak berani berisiko. Inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya 

perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga 

yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun 

(Tandelilin, 2001). 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena 

penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang 

lingkup hampir sama tetapi karena objek dan periode waktu yang digunakan 

berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk saling melengkapi. Berikut ini ringkasan dari beberapa 

penelitian terdahulu : 
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1. Ahmed (2002) 

Ahmed (2002) menguji hubungan antara tingkat inflasi dan return saham 

menggunakan metode yang pernah digunakan oleh Fama pada tahun 1981, atas 

dasar data bulanan dan data tahunan dari 1972 sampai 2002. Ahmed 

menggunakan informasi penuh, Full Information Maximum Likelihood  (FIML) 

untuk menganalisis hubungan antara tingkat inflasi dengan return saham. Hasil 

pengujian Ahmed menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara return 

saham dengan tingkat inflasi. 

2. Zubaidah (2003) 

Zubaidah (2003) melakukan analisis pengaruh tingkat inflasi dan 

perubahan kurs terhadap beta saham. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa tingkat inflasi dan perubahan nilai kurs secara bersamaan berpengaruh 

secara tidak signifikan terhadap beta saham syariah sedang, tingkat inflasi dan 

perubahan nilai kurs secara parsial berpengaruh secara tidak signifikan terhadap 

beta saham syariah. 

3. Haruman (2005) 

Penelitian oleh Haruman (2005) menggunakan faktor fundamental, 

indikator ekonomi makro, dan risiko sistematis untuk mengetahui tingkat 

pengembalian saham di PT Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian bahwa faktor 

fundamental yang diwakili oleh Earning Per Share (EPS) dan Price Earning 

Ratio (PER) tidak cukup mempengaruhi besarnya return saham sedangkan faktor 

ekonomi makro berpengaruh secara parsial terhadap return saham, begitu juga 
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dengan faktor risiko sistematis. Berarti penelitian ini mendukung teori yang 

menyatakan bahwa variabel makro mempengaruhi return saham. 

4. Wirawati (2008)  

Wirawati (2008) menganalisis faktor fundamental terhadap Price to Book 

Value dalam menilai saham di Bursa Efek Jakarta dalam kondisi krisis moneter. 

Hasil yang ditemukan dari keempat faktor fundamental yang dianalisis 

menunjukkan bahwa variabel Return On Equity (ROE), Dividend Payout Ratio 

(DPR), dan tingkat pertumbuhan (GRW) mempunyai hubungan yang signifikan, 

sedangkan Degree of Financial Leverage (DFL) tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumya yang 

memakai data sebelum krisis moneter. 

5. Martani (2009)  

Martani (2009) menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas, leverage, 

arus kas dan size perusahaan untuk menilai tingkat return. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa size perusahaan dan arus kas dari aktivitas operasi 

berpengaruh terhadap return saham. Begitu juga dengan rasio profitabilitas, 

mempunyai dampak penting terhadap return saham. 

Ringkasan dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat 

dilihat dalam tabel 2.1 berikut: 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Tahun Variabel 

Model 

Penelitian Hasil Penelitian 

Ahmed 2002 

Return Saham 
Regresi 

Berganda 

Inflasi dan GNP memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. 
Inflasi 

GNP 

Zubaidah 2003 

Inflasi 

Regresi 

Berganda 

Inflasi dan kurs memiliki 

pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap beta 

saham syariah. 

Kurs 

Beta Saham 

Syariah 

Haruman 2005 

EPS 

Regresi 

Berganda 

EPS tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

return saham sedangkan 

variabel yang lainnya 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap return 

saham. 

PER 

Kurs 

Inflasi 

Beta Saham  

Return Saham 

Wirawati 2008 

ROE 

Regresi 

Berganda 

ROE, DPR dan tingkat 

pertumbuhan memiliki 

pengaruh yang signifikan 

sedangkan DFL memiliki 

pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap PBV. 

DPR 

Tingkat 

Pertumbuhan 

DFL 

PBV 

Martani 2009 

NPM 

Regresi 

Berganda 

NPM, ROE, TATO, PBV 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return 

saham. Sedangkan DER, 

CR, penjualan tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap return 

saham. 

ROE 

DER 

PBV 

CR 

TATO 

Penjualan 

Return Saham 

Sumber : Berbagai Jurnal 

Berdasarkan atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan dengan 

penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu terletak pada periode waktu penelitian 

(periode 2007-2009), penentuan jumlah sampel serta variabel independen yang 

digunakan yaitu analisis fundamental menggunakan DER, EPS, PER dan risiko 
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ekonomi menggunakan nilai tukar rupiah, inflasi. Persamaannya yaitu objek 

penelitian (penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia) dan metode analisis yang digunakan. Persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini: 

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

Persamaan Perbedaan 

1. Objek penelitian yaitu perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Metode analisis yang digunakan. 

1. Jangka waktu yang digunakan dari tahun 2007 

– 2009. 

2. Beberapa variabel yang digunakan sama yaitu 

analisis fundamental dan risiko ekonomi. 

3. Penentuan jumlah sampel. 

Sumber : Penelitian Terdahulu 

2.8 Kerangka Berpikir 

Analisis fundamental merupakan estimasi nilai faktor-faktor internal 

emiten dan ekonomi pada saat ini untuk memperkirakan harga saham di masa 

yang akan datang dengan memproyeksikan data dan informasi aktual agar dapat 

memperkirakan nilai intrinsik dari harga saham saat ini. Dengan diperolehnya 

nilai intrinsik saham, analis atau investor dapat membandingkannya dengan nilai 

pasar dan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan di pasar. 

Setelah itu dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi 

fundamental perekonomian suatu negara, indikator ekonomi merupakan salah satu 

faktor yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian penting dari keseluruhan 

faktor fundamental itu sendiri. Dalam penelitian ini, dilakukan terhadap 2 (dua) 

variabel yaitu faktor fundamental (Debt to Equity Ratio (DER), Price Earning 

Ratio (PER) dan Earning Per Share (EPS)) dan risiko ekonomi (nilai tukar rupiah 
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dan inflasi) yang  yang diduga berpengaruh terhadap return saham di Bursa Efek 

Indonesia. 

Debt to Equity Ratio (DER) yang semakin besar mencerminkan risiko 

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

tanggung oleh investor. Investor yang rasional tentunya tidak akan mau 

mengambil risiko suatu investasi jika investasi tersebut tidak memberikan harapan 

return yang layak sebagai kompensasi terhadap risiko yang harus ditanggung 

investor tersebut. Investor akan menghindari pembelian saham perusahaan, 

sehingga dapat dikatakan Debt to Equity Ratio (DER) akan berpengaruh negatif 

terhadap return saham. 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan berapa 

besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per 

saham. Dengan menggunakan rasio EPS, investor dapat mengetahui besarnya 

pertumbuhan earning yang telah dicapai perusahaan terhadap jumlah saham 

perusahaan. Semakin besar tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan per lembar saham maka perusahaan semakin baik kinerja 

perusahaannya. Sehingga Earning Per Share sangat berpengaruh terhadap return 

saham yang diperoleh suatu perusahaan. 

Perusahaan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan rata-rata, 

sementara di lain pihak mampu membagikan laba dalam proporsi yang besar. 

Pertumbuhan dan pembagian laba yang tinggi akan menumbuhkan minat para 

investor untuk membeli saham tersebut sehingga akan menaikkan permintaan 

saham dan akhirnya akan menaikkan harga saham. Price Earning Ratio (PER) 
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yang tinggi akan menyebabkan harga saham yang tinggi, begitu pula sebaliknya 

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

rendah. Sehingga Price Earning Ratio (PER) berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya 

dollar AS, memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal. 

Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing meningkatkan biaya 

impor bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan biaya produksi. Jika perusahaan tidak memiliki pendapatan dari 

penjualan ekspor maka profitabilitas perusahaan akan menurun. Dengan demikian 

secara teori, nilai tukar mata uang memiliki hubungan negatif dengan return 

saham. 

Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan penurunan harga saham, karena 

menyebabkan kenaikan harga barang secara umum. Kondisi ini mempengaruhi 

biaya produksi dan harga jual barang akan menjadi semakin tinggi. Harga jual 

yang tinggi akan menyebabkan menurunnya daya beli, hal ini akan mempengaruhi 

keuntungan perusahaan dan akhirnya berpengaruh terhadap harga saham yang 

mengalami penurunan. Uraian analisis pengaruh dari masing–masing variabel 

tersebut terhadap return saham dapat di gambarkan dalam gambar yang 

ditunjukkan dalam gambar 2.1 berikut ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Gambar 2.1 menunjukkan variabel independen yang terdiri dari analisis 

fundamental (DER, EPS, dan PER) dan risiko ekonomi (nilai tukar rupiah dan 

inflasi). Sedangkan variabel dependennya yaitu return saham. Gambar tersebut 

menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya. 

2.9 Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis berdasarkan perumusan masalah dan tujuan adalah 

sebagai berikut : 

H1 : Variabel-variabel independen yaitu analisis fundamental yang terdiri dari 

Debt to Equity Ratio (X1), Earning Per Share (X2) dan Price Earning 

Ratio (X3) serta risiko ekonomi (nilai tukar rupiah (X4) dan inflasi (X5)) 

secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham (Y) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2007-2009. 

H2: Debt to Equity Ratio (X1) secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham (Y) perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2009. 

Analisis Fundamental: 

- Debt to Equity Ratio (DER) 

- Earning Per Share (EPS) 

- Price Earning Ratio (PER) 

Risiko Ekonomi: 

- Nilai tukar rupiah 

- Inflasi 

 

Return Saham 
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H3: Earning Per Share (X2) secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham (Y) perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2009. 

H4: Price Earning Ratio (X3) secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham (Y) perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2009. 

H5: Nilai tukar rupiah (X4) secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham (Y) perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2009. 

H6: Inflasi (X5) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham (Y) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2007-2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, dilaporkan dalam Indonesian Capital Market Directory 

tahun 2007-2009 dan melaporkan annual reportnya secara berturut-turut dari 

tahun 2007-2009. Perusahaan manufaktur berdasarkan Indonesian Capital Market 

Directory tahun 2007 terdiri dari 142 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. Perusahaan Manufaktur sebanyak 142 perusahaan tersebut hanya 

terdapat 42 perusahaan yang melaporkan laporan tahunan secara berturut-turut 

dari tahun 2007-2009 di Bursa Efek Indonesia, sehingga populasi dalam 

penelitian adalah 42 perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan tahunan di 

Bursa Efek Indonesia. 

3.1.2 Sampel 

Pemilihan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai sampel 

dalam penelitian ini karena jenis perusahaan manufaktur jumlahnya cukup 

banyak, datanya cukup tersedia dan untuk menghindari perbedaan karakteristik 

perusahaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sampel jenuh. Teknik sampel jenuh merupakan teknik pengambilan sampel yang 

menggunakan seluruh anggota populasi (Sugiyono, 2007:68). Sehingga semua 

populasi yang berjumlah 42 perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut 
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sudah menerbitkan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007-

2009 digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel selama periode tahun 2007-2009 

tahun sebanyak 42 sampel yang disajikan dalam tabel 3.1 (halaman 49). 

3.2 Indentifikasi Variabel Operasional 

3.2.1 Identifikasi Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat 6 (enam) variabel yang terdiri dari 1 (satu) 

variabel dependen dan 5 (lima) variabel independen. Variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu analisis fundamental perusahaan yang terdiri dari rasio-rasio  

Debt to Equity Ratio (X1), Price Earning Ratio (X2) dan Earning Per Share (X3) 

dan risiko ekonomi yaitu nilai tukar rupiah (X4) dan inflasi (X5), sedangkan 

variabel dependennya ialah return saham (Y). Hubungan antara kedua variabel 

tersebut adalah naik turunnya variabel dependen yang dipengaruhi oleh perilaku 

variabel independen yang artinya apabila salah satu variabel independen berubah 

maka akan mengakibatkan variabel dependen juga berubah. 

3.2.2 Definisi Variabel Operasional 

Definisi operasional variabel untuk menjelaskan variabel-variabel yang 

sudah diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 

a. Return Saham (Y) 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Saham suatu 

perusahaan bisa dinilai dari pengembalian (return) yang diterima oleh 

pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. 
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Tabel 3.1 Daftar Nama Sampel Perusahaan Manufaktur 

No. Nama Perusahaan 

1 PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk 

2 PT. AKR Corporindo Tbk 

3 PT. Aqua Golden Missisippi Tbk 

4 PT. Arwana Citramulia Tbk 

5 PT. Astra Graphia Tbk 

6 PT. Astra International Tbk 

7 PT. Indo Kordsa Tbk 

8 PT. Citra Tubindo Tbk 

9 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 

10 PT. Dynaplast Tbk 

11 PT. Fast Food Indosnesia Tbk 

12 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk 

13 PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk 

14 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

15 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

16 PT. Intraco Penta Tbk 

17 PT. Inter-Delta Tbk 

18 PT. Kimia Farma Tbk 

19 PT. Kabelindo Tbk 

20 PT. Lautan Luas Tbk 

21 PT. Modern Internasional Tbk 

22 PT. Mitra Investindo Tbk 

23 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

24 PT. Multipolar Tbk 

25 PT. Metrodata Electronics Tbk 

26 PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 

27 PT. Sierad Produce Tbk 

28 PT. SMART Tbk 

29 PT. Selamat Sempurna Tbk 

30 PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 

31 PT. Sunson Textile Manufacture Tbk 

32 PT. Siantar Top Tbk 

33 PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

34 PT. Mandom Indonesia Tbk 

35 PT. Tiga Raksa Satria Tbk 

36 PT. Tira Austenite Tbk 

37 PT. Trias Sentosa Tbk 

38 PT. Tunas Ridean Tbk 

39 PT. Ultrajaya Milk Industry Trading Company Tbk 

40 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk 

41 PT. United Tractors Tbk 
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42 PT. Unilever Indonesia Tbk 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory Tahun 2007-2009 

b. Analisis Fundamental Perusahaan yang terdiri dari rasio-rasio keuangan, 

yaitu: 

1. Debt to Equity Ratio (X1) 

Debt to Equity Ratio menggambarkan perbandingan antara total utang dengan 

total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. 

Semakin besar Debt to Equity Ratio mencerminkan kinerja perusahaan yang buruk, 

dikarenakan perusahaan banyak memanfaatkan hutang jangka panjang sebagai 

pendanaan usahanya, sehingga mengakibatkan semakin besar resiko yang harus 

ditanggung investor. 

2. Price Earning Ratio (X2) 

Price Earning Ratio (PER) memberikan indikasi tentang jangka waktu yang 

diperlukan untuk mengembalikan dana pada tingkat harga saham dan keuntungan 

suatu perusahaan pada periode tertentu. 

3. Earning Per Share / X3 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar 

keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per saham. 

c. Risiko Ekonomi, yaitu: 

1. Nilai tukar rupiah (X4) 

Nilai tukar adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau 

dinyatakan dalam mata uang lainnya. 

 

2. Inflasi (X5) 
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Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-

menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah 

Indeks Harga Konsumen (IHK). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder dan sampel 

yang digunakan, maka metode pengumpulan data digunakan dengan teknik 

dokumentasi yang didasarkan pada Statistik Ekonomi dan Keuangan yang 

diterbitkan Bank Indonesia serta laporan keuangan yang  dipublikasikan oleh 

Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) dan Indonesia Stock Exchange (IDX) periode tahun 2007-2009. Data 

return saham diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus dari data harga 

saham pada ICMD (Indonesian Capital Market Directory), Debt to Equity Ratio 

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

dengan mengutip secara langsung dari Indonesia Stock Exchange (IDX), 

sedangkan data inflasi dan nilai tukar rupiah diperoleh dengan cara mengutip 

secara langsung dari laporan Bank Indonesia selama 3 tahun dari masing-masing 

variabel. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Model dan Teknik Analisis Data 

Model analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

Regresi Linier Berganda. Sebelum melakukan estimasi yang tidak bias dengan 

analisis regresi, perlu dilakukan uji BLUE, yaitu pengujian antar variabel bebas 
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supaya tidak terjadi multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas, dan 

autokorelasi. Bentuk model yang digunakan adalah : 

Y = a + b1 X1+ b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e  

Dimana:  

Y  = Return saham 

a  = Konstanta 

b1-5  = Koefisien Regresi 

X1  = Debt to Equity Ratio (DER)  

X2  = Earning Per Share (EPS) 

X3 = Price Earning Ratio (PER) 

X4 = Nilai tukar rupiah 

X5 = Inflasi 

e = Variabel pengganggu  

Analisis data dilakukan dengan bantuan Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) versi 16.0 dengan menggunakan tingkat kepercayaan 

(convidence interval) sebesar 95% dan tingkat toleransi kesalahan (alpha) 5%. 

3.4.2 Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memperoleh hasil regresi yang tidak 

bias atau BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Kondisi tidak bias atau BLUE 

(Best Linier Unbiased Estimator) tidak akan terjadi apabila memenuhi beberapa 

asumsi klasik. Asumsi-asumsi tersebut yaitu data dalam penelitian harus 

terdistribusi secara normal, tidak terdapat auokorelasi, tidak terdapat korelasi antar 
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variabel bebas, dan tidak terjadi kesamaan varians. Pengujian asumsi klasik 

meliputi: 

1. Uji Normalitas  

Pengujian normalitas data penelitian digunakan dalam model statistik untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. 

Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. 

Uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006:147). 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan : 

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

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolonieritas  

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ditemukan korelasi di 

antara variabel bebas. Jika terjadi korelasi maka terdapat masalah multikolonieritas. Pada 

model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Gejala ini dapat 

dideteksi dengan nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (VIF = 1/tolerance). Nilai cut off atau batas yang 
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umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 

atau sama dengan nilai VIF > 10. Setiap peneliti harus menentukan nilai tingkat kolonieritas 

yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal tolerance = 0,10 sama dengan tingkat kolonieritas 

0,95 (Ghozali, 2006 : 95). 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varians dari residual tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi apakah ada atau tidak gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

Grafik Plot dan Uji Park. Park mengemukakan metode bahwa varians (s2) merupakan fungsi 

dari variabel-variabel bebas. Uji ini dilakukan dengan menguadratkankan nilai residual (U2i) 

dari model kemudian kuadrat nilai residual dilogaritmakan (LnU2i). Kemudian nilai logaritma 

dari kuadrat residual dimasukkan sebagai variabel terikat dalam persamaan regresi yang baru. 

Jika angka signifikansi t yang diperoleh dari persamaan regresi yang baru lebih besar dari 

alpha 5%, maka dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam data model. Sebaliknya, 

jika angka signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari alpha 5%, maka dapat dikatakan 

terdapat heteroskedastisitas dalam data model (Ghozali, 2006). 

4. Uji Autokorelasi  

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi atau kondisi 

yang berurutan di antara gangguan atau disturbance yang masuk ke dalam fungsi regresi. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin 

Watson atau uji d. Nilai d memiliki batas 0 sampai dengan 4, dan juga memiliki batas bawah 

dL dan juga batas atas dU.  
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Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi menurut Ghozali (2006) adalah sebagai berikut: 

a. Apabila d < dL atau d > (4 – dL) berarti terdapat autokorelasi 

b. Apabila d terletak antara dU dan (4 – dU) berarti tidak terdapat autokorelasi. 

c. Apabila nilai d terletak antara dL dan dU (dL < d < dU) atau antara (4 – dU) dan 

(4 – dL) maka uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti 

(no decision). Pada nilai ini tidak dapat disimpulkan apakah terdapat 

autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi.  

3.5 Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Uji Serempak (Uji F)  

Uji signifikansi serempak atau uji F ini dimaksudkan untuk melihat 

kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu X1, X2, X3, X4 dan X5 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau serempak terhadap variabel 

terikat. Uji F juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas 

memiliki koefisien regresi sama dengan nol. Hipotesis yang akan diuji ditulis 

sebagai berikut : 

Ho: b1-5 = 0 (Analisis fundamental yang terdiri dari : Debt to Equity Ratio 

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

(PER)) dan risiko ekonomi (nilai tukar rupiah dan inflasi) secara 

bersama atau simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2009).  
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Ha: b1-5 ≠ 0 (Analisis fundamental yang terdiri dari : Debt to Equity Ratio 

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

(PER)) dan risiko ekonomi (nilai tukar rupiah dan inflasi) secara 

bersama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2009).  

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel, 

dengan ketentuan jika nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel atau signifikansi 

Fhitung lebih kecil dari alpha 5% maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas dalam model mempengaruhi variabel terikat. 

Demikian pula sebaliknya apabila Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka H0 

diterima dan Ha ditolak. Artinya bahwa variabel bebas dalam model secara 

bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat. 

3.5.2 Uji Parsial (Uji t)  

Uji signifikansi parsial atau Uji t adalah untuk menguji apakah suatu 

variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Pada regresi 

berganda Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e mungkin secara bersama-

sama atau simultan variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

Namun demikian belum tentu secara individu atau parsial seluruh variabel dari X1 

sampai X5 berpengaruh nyata terhadap variabel terikatnya. Hipotesis yang akan 

diuji ditulis sebagai berikut:  

Ho  :  b1-5 = 0 (Analisis fundamental yang terdiri dari : Debt to Equity Ratio 

(DER), Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio 
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(PER)) dan risiko ekonomi (nilai tukar rupiah dan inflasi) secara 

parsial tidak memiliki pengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).  

Ha : b1-5 ≠ 0  (Analisis fundamental yang terdiri dari : Debt to Equity Ratio 

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

(PER)) dan risiko ekonomi (nilai tukar rupiah dan inflasi) secara 

parsial memiliki pengaruh terhadap return saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).  

Suatu variabel bebas secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap 

variabel terikat untuk mengetahuinya digunakan uji t atau t-student. Ketentuannya 

jika t hitung lebih besar dari t tabel atau signifikansi t hitung lebih kecil dari alpha 

5% maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

dalam model secara parsial mempengaruhi variabel terikat.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian 

Penelitian ini mengambil objek perusahaan manufaktuar yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007–2009. Jumlah emiten perusahaan 

manufaktur pada tahun 2007 sebanyak 142 perusahaan, tahun 2008 sebanyak 151 

perusahaan dan tahun 2009 sebanyak 147 perusahaan. Perusahaan manufaktur 

terdiri dari sub sektor industri, sub sektor industri tersebut diantaranya yaitu Food 

and Beverages, Tobacco Products, Textile Mill Products, Apparel and Other 

Textile Products, Lumber and Wood Products, Paper and Allied Products, 

Chemical and Allied Products, Adhesive, Plastic Products, Cement, Metal, 

Machinery, Cables, Electrik and Eletronics Equipment, Automotive and Allied 

Products, Photographic Equipment, Pharmaceutikal, Consumer Goods, Other 

Manufakturing, Fabricated Metal Products, Stone Clay and Concrete Products. 

4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat 6 (enam) variabel yang akan dianalisis, 

dimana keenam variabel dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu variabel 

dependen adalah return saham, sedangkan variabel independen yang digunakan 

adalah Debt to Equity Ratio, Earning Per Share, Price Earning Ratio, nilai tukar 

rupiah dan inflasi. 
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1. Return Saham 

Return saham merupakan tingkat pengembalian atas kepemilikan 

sekuritas. Konsep return saham yang dipakai di sini adalah capital gain atau 

capital loss. Beberapa perusahaan menunjukkan kinerja yang terus meningkat. 

Aspek seperti kinerja historis, persaingan, kebijakan pemerintah perlu mendapat 

perhatian, meskipun kinerja masa yang akan datang tidak selalu konsisten dengan 

kinerja di waktu yang lalu. Ringkasan penjelasan analisis deskripsi variabel return 

saham dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskripsi Return Saham 

Statistics 

RETURN  

N Valid 126 

Missing 0 

Mean .33960 

Std. Error of Mean .074780 

Median .16000 

Std. Deviation .839409 

Variance .705 

Range 4.940 

Minimum -.940 

Maximum 4.000 

Sum 42.790 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2007-2009 

Berdasarkan hasil analisis SPSS 16.0 For Windows di atas dengan 

memasukkan semua data yang N valid menunjukan data yang terproses adalah 

126. N missing menunjukan data yang tidak terproses adalah 0. Dengan rata-rata 

atau mean sebesar 0.339, rentang rata-rata populasi minimum dan maksimum 

yaitu antara -0.940 sampai 4.000. Standar deviasi adalah 0.839. Pangkat dua dari 
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standar deviasi adalah varians. Semakin besar standar deviasi dan varians berarti 

berarti menunjukkan data semakin bervariasi. Angka varians adalah 0.705.  

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

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

perusahaan karena tingginya tingkat hutang menyebabkan beban bunga semakin 

besar yang berarti mengurangi tingkat keuntungan dan sebaliknya. Hubungan 

variabel DER dengan return saham adalah berbanding terbalik dimana jika DER 

meningkat maka return saham akan menurun dan bila DER menurun maka return 

saham akan meningkat. Ringkasan penjelasan analisis deskripsi variabel Debt to 

Equity Ratio (DER) dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskripsi DER 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2007-2009 

 

Berdasarkan hasil analisis SPSS 16.0 For Windows di atas dengan 

memasukkan semua data yang N valid menunjukan data yang terproses adalah 

Statistics 

DER   

N Valid 126 

Missing 0 

Mean 1.54008 

Std. Error of Mean .134311 

Median 1.17000 

Std. Deviation 1.507637 

Variance 2.273 

Range 10.480 

Minimum -2.040 

Maximum 8.440 

Sum 194.050 
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126. N missing menunjukan data yang tidak terproses adalah 0. Dengan rata-rata 

atau mean sebesar 1.540, rentang rata-rata populasi minimum dan maksimum 

yaitu antara -2.040 sampai 8.440. Standar deviasi adalah 1.508. Pangkat dua dari 

standar deviasi adalah varians. Semakin besar standar deviasi dan varians berarti 

berarti menunjukkan data semakin bervariasi. Angka varians adalah 2.273.  

3. Earning Per Share (EPS) 

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

beredar selama satu periode. Earning Per Share (EPS) merupakan salah satu rasio 

keuangan yang digunakan oleh investor untuk menganalisis kemampuan 

perusahaan mencetak laba berdasarkan saham yang dimilikinya. Pemodal 

seringkali memusatkan perhatiannya pada laba per lembar saham dalam 

analisisnya. Kalau perusahaan bisa memperoleh laba yang makin besar, maka 

secara teoritis perusahaan akan bisa membagikan keuntungan kepada pemodal. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba meningkat, harga saham akan meningkat. Dengan kata lain profitabilitas akan 

mempengaruhi harga saham. Ringkasan penjelasan analisis deskripsi variabel 

Earning Per Share (EPS) dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini: 
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Tabel 4.3 Hasil Analisis Deskripsi EPS 

Statistics 

EPS   

N Valid 126 

Missing 0 

Mean 605.83437 

Std. Error of Mean 177.476978 

Median 60.22000 

Std. Deviation 1992.174136 

Variance 3968757.788 

Range 16362.570 

Minimum -204.150 

Maximum 16158.420 

Sum 76335.130 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2007-2009 

Berdasarkan hasil analisis SPSS 16.0 For Windows di atas dengan 

memasukkan semua data yang N valid menunjukan data yang terproses adalah 

126. N missing menunjukan data yang tidak terproses adalah 0. Dengan rata-rata 

atau mean sebesar 605.834, rentang rata-rata populasi minimum dan maksimum 

yaitu antara -204.150 sampai 16158.420. Standar deviasi adalah 1992.174. 

Pangkat dua dari standar deviasi adalah varianss. Semakin besar standar deviasi 

dan varians berarti berarti menunjukkan data semakin bervariasi. Angka varians 

adalah 3968757.788.  

4. Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio yang lazim dipakai untuk 

mengukur harga pasar setiap lembar saham biasa dengan laba per lembar saham. 

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

Earning Ratio (PER) sering dipakai untuk mengelompokkan saham berdasarkan 
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tingkat pertumbuhannya. Saham dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi 

umumnya memiliki Price Earning Ratio (PER) yang tinggi pula. Dengan kata lain 

investor bersedia membeli saham dengan Price Earning Ratio (PER) yang tinggi, 

karena mereka mengharapkan akan memperoleh aliran kas masuk yang lebih 

besar di masa yang akan datang. Ringkasan penjelasan analisis deskripsi variabel 

Price Earning Ratio (PER) dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Deskripsi PER 

Statistics 

PER   

N Valid 126 

Missing 0 

Mean 1044.16310 

Std. Error of Mean 725.546289 

Median 12.29500 

Std. Deviation 8144.236892 

Variance 6.633E7 

Range 73134.470 

Minimum -67.440 

Maximum 73067.030 

Sum 131564.550 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2007-2009 

Berdasarkan hasil analisis SPSS 16.0 For Windows di atas dengan 

memasukkan semua data yang N valid menunjukan data yang terproses adalah 

126. N missing menunjukan data yang tidak terproses adalah 0. Dengan rata-rata 

atau mean sebesar 1044.163, rentang rata-rata populasi minimum dan maksimum 

yaitu antara -67.440 sampai 73067.030. Standar deviasi adalah 8144.237. Pangkat 

dua dari standar deviasi adalah varians. Semakin besar standar deviasi dan 
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varians berarti berarti menunjukkan data semakin bervariasi. Angka varians 

adalah 6.633.  

5. Nilai Tukar Rupiah 

Nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi kegiatan dan nilai pasar atas pasar 

lokal, jika perusahaan pada taraf persaingan internasional hal ini berarti return 

saham perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang karena 

berdampak terhadap laporan perdagangan dan modal atas keseimbangan 

pembelian dalam negeri. Tingkat keuntungan yang diharapkan dari adanya 

investasi akan menurun dengan cepat jika nilai tukar berubah tajam, sehingga bagi 

para pelaku ekonomi semakin rendah tingkat perubahan nilai tukar maka akan 

semakin baik. Ringkasan penjelasan analisis deskripsi variabel Nilai Tukar 

Rupiah dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskripsi Nilai Tukar Rupiah 

Statistics 

KURS  

N Valid 126 

Missing 0 

Mean 9410.33333 

Std. Error of Mean 19.229191 

Median 9425.00000 

Std. Deviation 215.847131 

Variance 46589.984 

Range 526.000 

Minimum 9140.000 

Maximum 9666.000 

Sum 1185702.000 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2007-2009 
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Berdasarkan hasil analisis SPSS 16.0 For Windows di atas dengan 

memasukkan semua data yang N valid menunjukan data yang terproses adalah 

126. N missing menunjukan data yang tidak terproses adalah 0. Dengan rata-rata 

atau mean sebesar 9410.333, rentang rata-rata populasi minimum dan maksimum 

yaitu antara 9140.000 sampai 9666.000. Standar deviasi adalah 215.847. Pangkat 

dua dari standar deviasi adalah varians. Semakin besar standar deviasi dan 

varians berarti berarti menunjukkan data semakin bervariasi. Angka varians 

adalah 46589.984.  

6. Inflasi  

Tingkat inflasi menunjukkan adanya kenaikan tingkat harga umum, 

dimana nilai uang sebagai refleksi tingkat harga umum tidak stabil. Dengan 

adanya inflasi, kemampuan daya beli masyarakat rendah, sehingga akan 

berpengaruh pada penurunan jumlah permintaan yang berakibat pada penurunan 

penjualan dan akan mengurangi pendapatan perusahaan. Kinerja perusahaan akan 

mendapat dampak yang tercermin pula oleh turunnnya return saham. Ringkasan 

penjelasan analisis deskripsi variabel Inflasi dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut 

ini: 
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Tabel 4.6 Hasil Analisis Deskripsi Inflasi 

Statistics 

INFLASI  

N Valid 126 

Missing 0 

Mean 6.81000 

Std. Error of Mean .302663 

Median 6.59000 

Std. Deviation 3.397382 

Variance 11.542 

Range 8.280 

Minimum 2.780 

Maximum 11.060 

Sum 858.060 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2007-2009 

Berdasarkan hasil analisis SPSS 16.0 For Windows di atas dengan 

memasukkan semua data yang N valid menunjukan data yang terproses adalah 

126. N missing menunjukan data yang tidak terproses adalah 0. Dengan rata-rata 

atau mean sebesar 6.810, rentang rata-rata populasi minimum dan maksimum 

yaitu antara 2.780 sampai 11.060. Standar deviasi adalah 3.397. Pangkat dua dari 

standar deviasi adalah varians. Semakin besar standar deviasi dan varians berarti 

berarti menunjukkan data semakin bervariasi. Angka varians adalah 11.542.  

4.1.3 Pengujian Asumsi Klasik 

1. Pengujian Normalitas Data 

Pengujian normalitas data penelitian untuk menguji apakah dalam model 

statistik variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. Model 

regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati 

normal. Uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram yang 
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membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusan : 

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

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

d. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 
 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Data 

 

Grafik normal p-plot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dalam penelitian 

tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti berdistribusi normal. 
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2. Pengujian Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah ada ditemukan 

korelasi di antara variabel bebas (independent variabel). Jika terjadi korelasi maka 

terdapat problem multikolonieritas. Pada model regresi yang baik tidak terjadi 

korelasi di antara variabel bebasnya. Gejala ini dapat dideteksi dengan nilai 

tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai tolerance rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (VIF = 1/tolerance). Hasil analisis terhadap 

multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

DER .920 1.087 

EPS .936 1.068 

PER .940 1.064 

KURS .743 1.346 

INFLASI .743 1.346 

a. Dependent Variable: RETURN      

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2007-2009 

Indikasi terjadinya multikolineritas adalah bila batas VIF adalah 10 dan 

tolerance 0,1. jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan tolerance kurang dari 0,1 

maka terjadi multikolineritas. Variabel bebas di atas menunjukkan angka VIF ada 

di bawah angka 10 (misal 1,087 dan 1,068), demikian juga nilai tolerance 

dibawah angka 1 (seperti untuk DER adalah 0,920). Model regresi diatas dapat 

disimpulkan tidak terdapat masalah multikolonieritas. 
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3. Pengujian Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Pengujian heterokedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik (Y prediksi dikurangi Y sesungguhnya) yang telah distudentized. 

Dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

telah terjadi heteroskedasitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. 

Grafik di bawah terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah 

pola tertentu  yang jelas, serta tersebar baik di atas maupiun di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi Heteroskedasitas pada model regresi. 
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Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

4. Pengujian Autokorelasi 

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi atau 

kondisi yang berurutan di antara gangguan atau disturbance yang masuk ke dalam 

fungsi regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilakukan 

dengan uji Durbin Watson atau uji d. Nilai d memiliki batas 0 sampai dengan 4, 

dan juga memiliki batas bawah dL dan juga batas atas dU.  

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi menurut Ghozali (2006) adalah sebagai berikut: 

a. Apabila d < dL atau d > (4 – dL) berarti terdapat autokorelasi 

b. Apabila d terletak antara dU dan (4 – dU) berarti tidak terdapat autokorelasi 

c. Apabila nilai d terletak antara dL dan dU (dL < d < dU) atau antara (4 – dU) dan 

(4 – dL) maka uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti 
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(No Decision). Pada nilai ini tidak dapat disimpulkan apakah terdapat 

autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi.  

Tabel 4.8 Hasil Uji Durbin-Watson 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .543
a
 .295 .265 .719581 2.123 

a. Predictors: (Constant), INFLASI, DER, PER, EPS, KURS  

b. Dependent Variable: RETURN   

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2007-2009 

Nilai DW sebesar 2.123, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel 

dengan menggunakan nilai signifikasi 5%, jumlah sampel 126 dan jumlah 

variabel independen 5 (k=5). Diperoleh nilai dL=1.665 dan du=1.802 pada tabel 

Durbin-Watson. Nilai DW sebesar 2.123 lebih besar dari batas atas (du=1.802) 

dan kurang dari 4 – 1.802 (4-du), maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi 

positif maupun negatif. 

4.2 Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk memperoleh hasil pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Variabel independen meliputi analisis 

fundamental yang terdiri dari DER, EPS dan PER serta risiko ekonomi yang 

terdiri dari nilai tukar rupiah dan inflasi. Sedangkan variabel dependennya yaitu 

return saham. Analisis dilakukan untuk menguji pengaruh DER, EPS, PER, nilai 

tukar rupiah dan inflasi terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dari tahun 2007-2009.  
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4.2.1 Analisis Regresi 

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

Earning Ratio (PER), nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap return saham dapat 

diketahui dengan menggunakan analisis linier berganda. 

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi DER, EPS, PER, Nilai Tukar Rupiah dan 

Inflasi terhadap Return Saham 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.16

4 
3.184 

 
3.192 .002 

  

DER -.003 .045 -.006 -.076 .940 .920 1.087 

EPS 7.679 3.339 .182 2.300 .023 .936 1.068 

PER 3.762 8.150 .004 .046 .963 .940 1.064 

KURS -9.881 3.459 -.254 -2.856 .005 .743 1.346 

INFLASI -.083 .022 -.337 -3.791 .000 .743 1.346 

a. Dependent Variable: RETURN      

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25.940 5 5.188 10.019 .000
a
 

Residual 62.136 120 .518   

Total 88.076 125    

a. Predictors: (Constant), INFLASI, DER, PER, EPS, KURS   

b. Dependent Variable: RETURN     

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .543
a
 .295 .265 .719581 2.123 

a. Predictors: (Constant), INFLASI, DER, PER, EPS, KURS  

b. Dependent Variable: RETURN   
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Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2007-2009 

Hasil analisis dari tabel 4.9 di atas dapat di susun analisis regresi linier 

berganda : 

Y = 10.164-0.003DER+7.679EPS+3.762PER–9.881KURS–0.083INF+e 

Persamaan di atas ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konstanta (α) sebesar 10.164 artinya bahwa jika tidak ada Debt to Equity 

Ratio, Earning Per Share, Price Earning Ratio, nilai tukar rupiah dan inflasi 

maka return saham naik sebesar 10.164. 

2. Koefisien regresi untuk Earning Per Share (b2) sebesar 7.679 artinya bahwa 

setiap perubahan satu satuan pada rasio keuangan Earning Per Share maka 

return saham akan mengalami kenaikan sebesar 7.679. Dalam hal ini faktor-

faktor lain yang mempengaruhi return saham dianggap tetap.  

3. Koefisien regresi untuk nilai tukar rupiah (b4) sebesar -9.881 artinya bahwa 

setiap perubahan satu satuan pada nilai tukar rupiah maka return saham akan 

mengalami penurunan sebesar 9.881. Dalam hal ini faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi return saham dianggap tetap. 

4. Koefisien regresi untuk inflasi (b5) sebesar -0.083 artinya bahwa setiap 

perubahan satu satuan pada inflasi maka return saham akan mengalami 

penurunan sebesar 0.083. Dalam hal ini faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi return saham dianggap tetap. 

Pengujian hipotesis pertama digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

bebas secara serempak atau bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

menggunakan uji F dengan derajat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil analisis 



75 

 

 

data dengan menggunakan regresi dapat dilihat pada tabel 4.9 diketahui bahwa 

signifikasi F sebesar 0.000, nilai tersebut jauh lebih kecil dari 0.05. Dengan 

demikian Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel-variabel independen secara 

simultan berpengaruh  terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2007-2009 pada perusahaan manufaktur. Hasil uji F ini membuktikan 

bahwa hipotesis pertama, analisis fundamental yang terdiri dari Debt to Equity 

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

ekonomi yang terdiri dari nilai tukar rupiah dan inflasi berpengaruh secara 

simultan terhadap return saham. 

Hipotesis kedua hingga hipotesis keenam menguji pengaruh variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis tersebut di uji menggunakan 

pengujian dua sisi dengan uji statistik t dan tingkat signifikansi 5%. Hasil analisis 

data dengan menggunakan regresi berganda pada tabel 4.9 di atas dapat di 

gunakan untuk mengetahui nilai signifikansi t hitung masing-masing variabel 

bebas. 

Nilai signifikansi t hitung dari Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 

0.940. Ini berarti bahwa signifikansi t hitung > 0.05. Dengan demikian Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya variabel Debt to Equity Ratio (DER) secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap return saham selama kurun waktu penelitian 

ini. Nilai signifikansi t hitung dari Earning Per Share (EPS) sebesar 0.023. Ini 

berarti bahwa signifikansi t hitung < 0.05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya variabel Earning Per Share (EPS) secara parsial berpengaruh 

terhadap return saham selama kurun waktu penelitian ini. Nilai signifikansi t 
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hitung dari Price Earning Ratio (PER) sebesar 0.963. Ini berarti bahwa 

signifikansi t hitung > 0.05. Dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel Price Earning Ratio (PER) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

return saham selama kurun waktu penelitian ini.  

Nilai signifikansi t hitung dari nilai tukar rupiah sebesar 0.005. Ini 

berarti bahwa signifikansi t hitung < 0.05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya variabel nilai tukar rupiah secara parsial berpengaruh terhadap 

return saham selama kurun waktu penelitian ini. Nilai signifikansi t hitung dari 

inflasi sebesar 0.000. Ini berarti bahwa signifikansi t hitung < 0.05. Dengan 

demikian Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel inflasi secara parsial 

berpengaruh terhadap return saham selama kurun waktu penelitian ini. 

4.2.2 Koefisien Determinasi (adjusted R
2
) 

Koefisien korelasi antara varibel independen dan dependen dari tabel 4.9 

diperoleh sebesar 0.543 (R = 54.3%), yang berarti bahwa tingkat keeratan 

hubungan atau korelasi antara variabel independen dan dependen adalah 54.3%. 

Untuk mengetahui besarnya persentase variasi variabel terikat yang dijelaskan 

oleh variasi variabel bebas, maka dicari nilai adjusted R
2
. Dari tabel 4.9 diperoleh 

nilai adjusted R
2
 sebesar 0.265 koefisien ini menunjukkan bahwa 26.5% variasi 

return saham dapat dijelaskan oleh variabel Debt To Equity Ratio (DER), Earning 

Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), nilai tukar rupiah dan inflasi. 

Sedangkan sisanya 73.5% (100% - 26.5%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain. 

4.3 Pembahasan 
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Pembuktian hipotesis di atas telah dilakukan dengan melakukan pengujian 

terhadap persamaan regresi tentang Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), 

Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Nilai Tukar Rupiah dan 

Inflasi terhadap Return Saham. Secara simultan variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Hasil regresi dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 0.05 menunjukkan hasil adjusted R
2
 = 0.265 ; F = 10.019 ; 

signifikansi= 0.000. Hasil ini memberikan dasar bagi penarikan simpulan bahwa 

H1 diterima, artinya secara bersama-sama variabel independen Debt to Equity 

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

Rupiah dan Inflasi berpengaruh terhadap Return Saham 

Secara parsial berdasarkan pembuktian hipotesis dari persamaan regresi 

tabel 4.10 dapat dibahas sebagai berikut: 

4.3.1 Debt to Equity Ratio (DER) 

Hasil pengujian statistik terhadap Debt To Equity Ratio (DER) secara 

parsial menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. 

Hal ini ditandai dengan nilai dari signifikansi variabel DER sebesar 0.940 yang 

lebih besar dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 dan nilai koefisien regresi DER 

sebesar -0.003. DER yang semakin tinggi menunjukkan komposisi total hutang 

(jangka pendek maupun jangka panjang) semakin besar dengan total modal 

sendiri. Sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar 

(kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal 

perusahaan tergantung pada pihak luar sehingga mengurangi minat investor untuk 

menanamkan dananya ke perusahaan. Menurunnya minat investor berdampak 
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pada penurunan harga saham yang berakibat pula pada penurunan return saham. 

DER yang tidak signifikan pada penelitian ini dikarenakan investor tidak hanya 

melihat rasio DER sebuah perusahaan, DER yang tinggi belum tentu mengurangi 

return yang diterima investor. Investor mungkin mempunyai pandangan lain 

tentang hutang, dimana dengan menggunakan utang apabila perusahaan mendapat 

keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka keuntungan juga akan 

meningkat. 

Hasil penelitian ini selaras dengan teori yang digunakan. Semakin besar 

debt to equity ratio mencerminkan kinerja perusahaan yang buruk, dikarenakan 

perusahaan banyak memanfaatkan hutang jangka panjang sebagai pendanaan 

usahanya, sehingga mengakibatkan semakin besar risiko yang harus ditanggung 

investor. Investor akan menghindari pembelian saham perusahaan tersebut, 

sehingga dikatakan Debt to Equity Ratio akan berpengaruh negatif terhadap harga 

saham (Wahid, 2007:39).  

Pengujian ini tidak konsisten dengan penelitian Winarto (2007) yang 

menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga 

saham. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan jumlah sampel, hasil akan 

berbeda jika digunakan untuk memprediksi return dua atau tiga tahun ke depan. 

Meskipun hasilnya tidak signifikan, bukan berarti bahwa investor dapat 

mengabaikan rasio debt suatu perusahaan. 

4.3.2 Earning Per Share (EPS) 

Hasil pengujian statistik terhadap Earning Per Share (EPS) secara parsial 

menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini 
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ditandai dengan nilai dari signifikansi variabel EPS sebesar 0.023 yang lebih kecil 

dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 dan nilai koefisien regresi EPS sebesar 7.679. 

Hal ini menunjukkan EPS yang tinggi akan mencerminkan hasil atau pendapatan 

yang akan diterima oleh pemegang saham untuk setiap lembar saham yang 

dimilikinya. EPS suatu perusahaan yang besar membuat investor tertarik untuk 

berinvestasi di perusahaan. Permintaan akan saham yang meningkat 

mengakibatkan peningkatan harga saham dan akhirnya return saham juga 

meningkat. 

Hasil penelitian ini selaras dengan teori yang digunakan. Dengan 

semakin membaiknya kinerja perusahaan yang diakibatkan dari tingginya tingkat 

EPS hal itu dapat mempengaruhi perubahan return saham. Terdapat hubungan 

perubahan EPS dengan perubahan harga saham (Tandelilin, 2001:232). Semakin 

besar tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan per lembar 

saham maka perusahaan semakin baik kinerja perusahaannya.  

Pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haruman 

(2005). Haruman (2005) menyatakan bahwa EPS mempunyai pengaruh positif 

terhadap return saham. Hal ini dikarenakan para investor dalam melakukan 

investasi dilandasi motif untuk mendapatkan pendapatan (earning) yang sebesar-

besarnya. Earning Per Share (EPS) yang tinggi mencerminkan hasil atau 

pendapatan yang akan diterima oleh pemegang saham untuk setiap lembar saham 

yang dimilikinya. 

4.3.3 Price Earning Ratio (PER) 
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Hasil pengujian statistik terhadap Price Earning Ratio (PER) secara 

parsial menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. 

Hal ini ditandai dengan nilai dari signifikansi variabel PER sebesar 0.963 yang 

lebih besar dari taraf signifikansinya yaitu 0.05 dan nilai koefisien regresi PER 

sebesar 3.762. PER merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan harga per 

lembar saham terhadap keuntungan yang diperoleh para pemegang saham. 

Semakin besar nilai PER suatu perusahaan, maka semakin tinggi harga saham 

perusahaan tersebut. PER yang tidak signifikan pada penelitian ini dikarenakan 

investor kurang memperhatikan rasio PER, PER yang tinggi kemungkinan kecil 

memberikan return saham bagi investor begitu juga sebaliknya. Para investor 

berpendapat bahwa PER itu tercipta karena faktor permintaan dan penawaran.  

Hasil penelitian ini selaras dengan teori yang digunakan. Informasi Price 

Earning Ratio mengidentifikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan 

investor untuk memperoleh satu rupiah earning perusahaan. Price Earning Ratio 

menunjukkan besarnya harga tiap satu rupiah earning perusahaan dan juga 

merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham perusahaan (Tandelilin, 

2001:243). Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi mempunyai PER yang 

tinggi dan sebaliknya perusahaan yang pertumbuhan rendah akan memiliki PER 

yang rendah pula. Semakin rendah harga PER suatu saham maka semakin murah 

harga saham yang diinvestasikan. PER menjadi rendah nilainya bisa karena harga 

saham cenderung menurun atau meningkatnya laba bersih perusahaan. 

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Haruman (2005) yang menyimpulkan bahwa PER berpengaruh positif dan 



81 

 

 

signifikan terhadap return saham. Hal ini dikarenakan PER lebih banyak 

berhubungan dengan faktor lain di luar return saham seperti tindakan profit taking 

(ambil untung) yang dilakukan investor ketika harga saham mengalami kenaikan 

atau penurunan, karena ketidakpastian kondisi ekonomi, politik serta karena 

sentimen dari pasar bursa itu sendiri. Investor cenderung untuk melakukan 

investasi jangka pendek, sehingga hanya memperhatikan kondisi yang terjadi di 

pasar modal dan kurang memperhatikan kinerja perusahaan. Sehingga Price 

Earning Ratio (PER) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

4.3.4 Nilai Tukar Rupiah 

Nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. 

Hasil penelitian diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel nilai tukar sebesar 

-9.881 dengan nilai signifikansi sebesar 0.005, dimana nilai ini signifikan pada 

tingkat signifikansi 0.005 karena lebih kecil dari 0.05. Menurunnya nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing meningkatkan biaya impor bahan baku dan 

peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat meningkatkan biaya 

produksi. Sehingga perusahaan tidak akan mempunyai pendapatan dari penjualan 

ekspor maka keuntungan perusahaan juga akan menurun. Keuntungan yang 

diperoleh perusahaan yang rendah akan mengurangi minat investor untuk 

membeli saham perusahaan tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada return 

yang di peroleh perusahaan. 

Hasil penelitian ini selaras dengan teori yang digunakan, nilai tukar mata 

uang memiliki hubungan negatif dengan return saham. Melemahnya nilai tukar 
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domestik terhadap mata uang asing (seperti rupiah terhadap dollar) memberikan 

pengaruh yang negatif terhadap pasar ekuitas karena pasar ekuitas menjadi tidak 

memiliki daya tarik (Ang, 1997). Pengamatan nilai mata uang atau kurs sangat 

penting dilakukan mengingat nilai tukar mata uang sangat berperan dalam 

pembentukan keuntungan bagi perusahaan. Pialang saham, investor dan pelaku 

pasar modal biasanya sangat berhati-hati dalam menentukan posisi beli atau jual 

jika nilai tukar mata uang tidak stabil. 

Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haruman 

(2005). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melemahnya nilai rupiah 

terhadap US$ akan menurunkan return saham industri manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian nilai tukar rupiah berpengaruh negatif 

terhadap return saham industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Pengamatan nilai mata uang atau kurs sangat penting dilakukan 

mengingat nilai tukar mata uang sangat berperan dalam pembentukan keuntungan 

bagi perusahaan. Pialang saham, investor dan pelaku pasar modal biasanya sangat 

berhati-hati dalam menentukan posisi beli atau jual jika nilai tukar mata uang 

tidak stabil. 

4.3.5 Inflasi 

Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Dari 

hasil penelitian diperoleh koefisien regresi untuk variabel inflasi sebesar -0.083 

dengan nilai signifikasi sebesar 0.000, dimana nilai ini signifikan lebih kecil dari 

0.05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi akan 

mengakibatkan kenaikan harga barang secara umum. Kenaikan harga secara 
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umum ini akan menaikkan biaya produksi dan harga jual produk. Harga jual 

produk yang tinggi akan berdampak pada berkurangnya minat konsumen untuk 

membeli barang tersebut. Penurunan daya beli mengakibatkan penurunan 

keuntungan perusahaan yang akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan, 

sehingga return saham yang dihasilkan juga rendah.  

Hasil penelitian ini selaras dengan teori yang digunakan, dimana inflasi 

mempunyai hubungan negatif dengan return saham. Inflasi akan merugikan para 

kreditur, kelompok berpendapatan tetap, dan investor yang tidak berani berisiko. 

Inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya 

produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh 

perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun (Tandelilin, 2003). 

Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian dari Haruman (2005) 

menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

return saham. Inflasi yang tinggi  mempengaruhi biaya produksi dan harga jual 

barang akan menjadi semakin tinggi. Harga jual yang tinggi akan menyebabkan 

menurunnya daya beli, hal ini akan mempengaruhi keuntungan perusahaan dan 

akhirnya berpengaruh terhadap harga saham yang mengalami penurunan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, adalah sebagai berikut : 

1) Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara analisis 

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

Earning Ratio (PER)) dan risiko ekonomi (nilai tukar rupiah dan inflasi) 

terhadap return saham pada periode penelitian ini ditunjukkan dari nilai F 

hitung sebesar 7.567 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. 

2) Analisis regresi yang dilakukan secara parsial, diperoleh bahwa Debt to 

Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

return saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai nilai koefisien regresi -0.003 

dan nilai signifikasi 0.940. 

3) Analisis regresi yang dilakukan secara parsial, diperoleh bahwa Earning Per 

Share (EPS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai nilai koefisien regresi 7.679 dan nilai 

signifikasi 0.023. 

4) Analisis regresi yang dilakukan secara parsial, diperoleh bahwa Price 

Earning ratio (PER) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

return saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai nilai koefisien regresi 3.762 

dan nilai signifikasi 0.963. 
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5) Analisis regresi yang dilakukan secara parsial, diperoleh bahwa nilai tukar 

rupiah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai nilai koefisien regresi -9.881 dan nilai signifikasi 

0.005. 

6) Analisis regresi yang dilakukan secara parsial, diperoleh bahwa inflasi 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai nilai koefisien regresi -0.083 dan nilai signifikasi 

0.000. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut : 

1) Penelitian ini mempunyai keterbatasan, dimana hasil menunjukkan kecilnya 

pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, yaitu 

hanya sebesar 26,5% dan sisanya sebesar 73,5% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model sehingga masih banyak 

variabel yang berpengaruh namun tidak dimasukkan dalam model ini. 

Misalnya menambah variabel analisis teknikal dan risiko sistematis. 

2) Terbatasnya jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 42 perusahaan 

kemungkinan menyebabkan munculnya pengaruh yang tidak signifikan dari 

variabel independen. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah 

jumlah sampel. 

3) Penelitian ini terbatas pada saham yang termasuk dalam perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007–2009 
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sehingga masih banyak emiten yang belum masuk dalam penelitian ini. 

Penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel dari jenis industri yang lain. 

4) Penelitian mendatang perlu menambahkan beberapa rasio keuangan lainnya 

sebagai variabel independen. Seperti menambah current ratio, quick ratio,  

fixed assets turnover, total assets turnover dan sebagainya. Karena sangat 

dimungkinkan rasio keuangan lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian 

ini berpengaruh kuat terhadap return saham.  

5) Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini relatif pendek yaitu 

dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambahkan rentang waktu yang lebih panjang sehingga nantinya hasil 

yang diperoleh akan lebih dapat digeneralisasikan dan untuk memperluas 

penelitian serta menghasilkan analisis yang lebih baik. 
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LAMPIRAN A 

DATA PENELITIAN 
DEBT TO EQUITY RATIO (DER) 

No. Nama Perusahaan 
TAHUN 

2007 2008 2009 

1 PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk 0.560 0.620 0.670 

2 PT. AKR Corporindo Tbk 1.570 1.810 2.200 

3 PT. Aqua Golden Missisippi Tbk 0.740 0.710 0.730 

4 PT. Arwana Citramulia Tbk 1.680 1.580 1.380 

5 PT. Astra Graphia Tbk 0.990 1.530 1.030 

6 PT. Astra International Tbk 1.170 1.210 1.000 

7 PT. Indo Kordsa Tbk 0.520 0.480 0.230 

8 PT. Citra Tubindo Tbk 0.870 1.060 0.850 

9 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 0.210 0.260 0.410 

10 PT. Dynaplast Tbk 1.630 1.790 1.650 

11 PT. Fast Food Indosnesia Tbk 0.670 0.630 0.630 

12 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk 1.910 1.840 1.320 

13 PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk 2.630 2.000 1.500 

14 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 0.940 1.000 0.690 

15 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 2.620 3.110 2.450 

16 PT. Intraco Penta Tbk 1.700 2.460 1.910 

17 PT. Inter-Delta Tbk -1.720 -2.040 -1.950 

18 PT. Kimia Farma Tbk 0.530 0.530 0.570 

19 PT. Kabelindo Tbk 0.970 1.060 0.590 

20 PT. Lautan Luas Tbk 2.420 3.180 2.780 

21 PT. Modern Internasional Tbk 1.890 1.490 1.350 

22 PT. Mitra Investindo Tbk 5.330 5.500 2.830 

23 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 2.140 1.730 8.440 

24 PT. Multipolar Tbk 3.620 5.490 5.310 

25 PT. Metrodata Electronics Tbk 2.880 2.740 2.040 

26 PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 1.500 1.580 1.450 

27 PT. Sierad Produce Tbk 0.290 0.340 0.390 

28 PT. SMART Tbk 1.290 1.170 1.130 

29 PT. Selamat Sempurna Tbk 0.660 0.630 0.800 

30 PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 0.830 0.950 0.780 

31 PT. Sunson Textile Manufacture Tbk 2.980 2.190 1.800 

32 PT. Siantar Top Tbk 0.440 0.720 0.360 

33 PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk 2.200 5.530 7.850 

34 PT. Mandom Indonesia Tbk 0.080 0.120 0.130 

35 PT. Tiga Raksa Satria Tbk 3.570 3.000 2.730 

36 PT. Tira Austenite Tbk 2.140 1.940 1.510 

37 PT. Trias Sentosa Tbk 1.180 1.080 0.660 

38 PT. Tunas Ridean Tbk 2.910 2.500 0.770 

39 PT. Ultrajaya Milk Industry Trading Company Tbk 0.640 0.530 0.450 
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40 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk 1.130 1.290 0.810 

41 PT. United Tractors Tbk 1.260 1.050 0.760 

42 PT. Unilever Indonesia Tbk 0.980 1.100 1.020 

 
EARNING PER SHARE (EPS) 

No. Nama Perusahaan 
TAHUN 

2007 2008 2009 

1 PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk -0.170 -35.310 -24.630 

2 PT. AKR Corporindo Tbk 61.280 67.200 87.540 

3 PT. Aqua Golden Missisippi Tbk 5007.630 6255.430 7286.850 

4 PT. Arwana Citramulia Tbk 47.330 59.160 34.810 

5 PT. Astra Graphia Tbk 53.440 46.330 49.640 

6 PT. Astra International Tbk 1610.350 2270.300 2480.020 

7 PT. Indo Kordsa Tbk 87.000 210.610 160.230 

8 PT. Citra Tubindo Tbk 2743.910 2686.930 166.500 

9 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 89.140 126.460 129.060 

10 PT. Dynaplast Tbk 2.460 0.010 208.410 

11 PT. Fast Food Indosnesia Tbk 229.780 280.710 407.840 

12 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk 49.220 14.750 111.680 

13 PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk 58.950 304.150 237.240 

14 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 826.840 888.720 1160.700 

15 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 103.810 117.810 236.420 

16 PT. Intraco Penta Tbk 22.020 53.110 86.740 

17 PT. Inter-Delta Tbk 13.460 -89.610 -24.480 

18 PT. Kimia Farma Tbk 9.400 9.970 11.250 

19 PT. Kabelindo Tbk 4.740 3.560 1.510 

20 PT. Lautan Luas Tbk 91.880 186.980 110.160 

21 PT. Modern Internasional Tbk 2.810 3.220 18.790 

22 PT. Mitra Investindo Tbk 0.660 0.001 3.480 

23 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 4004.980 10550.880 16158.420 

24 PT. Multipolar Tbk 9.040 -28.960 16.310 

25 PT. Metrodata Electronics Tbk 13.950 14.670 4.930 

26 PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 36.080 35.520 3.740 

27 PT. Sierad Produce Tbk 2.260 2.900 3.960 

28 PT. SMART Tbk 344.320 364.320 260.600 

29 PT. Selamat Sempurna Tbk 55.790 63.540 92.280 

30 PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 104.650 157.970 174.020 

31 PT. Sunson Textile Manufacture Tbk 2.470 -58.730 26.590 

32 PT. Siantar Top Tbk 11.900 3.680 31.350 

33 PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk 22.470 -204.150 -83.990 



92 

 

 

34 PT. Mandom Indonesia Tbk 614.680 571.220 619.750 

35 PT. Tiga Raksa Satria Tbk 51.380 120.550 53.990 

36 PT. Tira Austenite Tbk 42.920 22.630 37.460 

37 PT. Trias Sentosa Tbk 6.320 20.660 51.240 

38 PT. Tunas Ridean Tbk 136.070 175.680 222.500 

39 PT. Ultrajaya Milk Industry Trading Company Tbk 10.500 105.150 21.170 

40 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk 86.620 105.390 102.510 

41 PT. United Tractors Tbk 523.580 799.770 1147.480 

42 PT. Unilever Indonesia Tbk 257.490 315.500 398.970 

 
PRICE EARNING RATIO (PER) 

No. Nama Perusahaan 
TAHUN 

2007 2008 2009 

1 PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk 307.000 -1.420 -7.570 

2 PT. AKR Corporindo Tbk 24.680 10.710 14.350 

3 PT. Aqua Golden Missisippi Tbk 24.470 20.300 31.280 

4 PT. Arwana Citramulia Tbk 8.390 6.590 4.090 

5 PT. Astra Graphia Tbk 11.040 4.320 6.760 

6 PT. Astra International Tbk 16.950 4.650 14.830 

7 PT. Indo Kordsa Tbk 42.190 8.550 10.010 

8 PT. Citra Tubindo Tbk 9.110 11.540 17.250 

9 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 19.870 7.590 9.980 

10 PT. Dynaplast Tbk 23.220 73067.030 3.570 

11 PT. Fast Food Indosnesia Tbk 12.270 11.040 12.570 

12 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk 31.440 103.040 16.730 

13 PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk 13.270 2.270 13.280 

14 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 15.660 9.110 9.270 

15 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 26.690 7.890 14.840 

16 PT. Intraco Penta Tbk 32.770 4.410 5.440 

17 PT. Inter-Delta Tbk 26.770 -6.030 14.370 

18 PT. Kimia Farma Tbk 31.350 7.620 19.770 

19 PT. Kabelindo Tbk 8.700 33.700 87.640 

20 PT. Lautan Luas Tbk 5.040 2.830 7.160 

21 PT. Modern Internasional Tbk 122.550 83.900 17.310 

22 PT. Mitra Investindo Tbk 274.020 55582.000 126.190 

23 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 18.300 4.690 11.470 

24 PT. Multipolar Tbk 11.290 -1.730 2.660 

25 PT. Metrodata Electronics Tbk 12.320 4.840 17.010 

26 PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 16.680 14.640 132.270 
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27 PT. Sierad Produce Tbk 17.180 17.230 11.340 

28 PT. SMART Tbk 15.990 4.670 10.240 

29 PT. Selamat Sempurna Tbk 7.730 10.230 8.240 

30 PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 13.840 5.700 8.790 

31 PT. Sunson Textile Manufacture Tbk -11.850 -4.260 60.130 

32 PT. Siantar Top Tbk 35.690 40.800 13.320 

33 PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk 77.000 -0.910 -3.090 

34 PT. Mandom Indonesia Tbk 10.560 9.630 11.050 

35 PT. Tiga Raksa Satria Tbk 5.530 2.200 6.050 

36 PT. Tira Austenite Tbk 43.780 70.700 -67.440 

37 PT. Trias Sentosa Tbk 20.750 7.980 3.920 

38 PT. Tunas Ridean Tbk 9.200 4.270 7.780 

39 PT. Ultrajaya Milk Industry Trading Company Tbk 36.170 7.610 26.450 

40 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk 75.050 26.330 29.970 

41 PT. United Tractors Tbk 20.820 5.500 13.050 

42 PT. Unilever Indonesia Tbk 24.510 24.720 27.750 

 

NILAI TUKAR RUPIAH 

No. Nama Perusahaan 
TAHUN 

2007 2008 2009 

1 PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk 9140 9666 9425 

2 PT. AKR Corporindo Tbk 9140 9666 9425 

3 PT. Aqua Golden Missisippi Tbk 9140 9666 9425 

4 PT. Arwana Citramulia Tbk 9140 9666 9425 

5 PT. Astra Graphia Tbk 9140 9666 9425 

6 PT. Astra International Tbk 9140 9666 9425 

7 PT. Indo Kordsa Tbk 9140 9666 9425 

8 PT. Citra Tubindo Tbk 9140 9666 9425 

9 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 9140 9666 9425 

10 PT. Dynaplast Tbk 9140 9666 9425 

11 PT. Fast Food Indosnesia Tbk 9140 9666 9425 

12 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk 9140 9666 9425 

13 PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk 9140 9666 9425 

14 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 9140 9666 9425 

15 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 9140 9666 9425 

16 PT. Intraco Penta Tbk 9140 9666 9425 

17 PT. Inter-Delta Tbk 9140 9666 9425 

18 PT. Kimia Farma Tbk 9140 9666 9425 

19 PT. Kabelindo Tbk 9140 9666 9425 
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20 PT. Lautan Luas Tbk 9140 9666 9425 

21 PT. Modern Internasional Tbk 9140 9666 9425 

22 PT. Mitra Investindo Tbk 9140 9666 9425 

23 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 9140 9666 9425 

24 PT. Multipolar Tbk 9140 9666 9425 

25 PT. Metrodata Electronics Tbk 9140 9666 9425 

26 PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 9140 9666 9425 

27 PT. Sierad Produce Tbk 9140 9666 9425 

28 PT. SMART Tbk 9140 9666 9425 

29 PT. Selamat Sempurna Tbk 9140 9666 9425 

30 PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 9140 9666 9425 

31 PT. Sunson Textile Manufacture Tbk 9140 9666 9425 

32 PT. Siantar Top Tbk 9140 9666 9425 

33 PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk 9140 9666 9425 

34 PT. Mandom Indonesia Tbk 9140 9666 9425 

35 PT. Tiga Raksa Satria Tbk 9140 9666 9425 

36 PT. Tira Austenite Tbk 9140 9666 9425 

37 PT. Trias Sentosa Tbk 9140 9666 9425 

38 PT. Tunas Ridean Tbk 9140 9666 9425 

39 PT. Ultrajaya Milk Industry Trading Company Tbk 9140 9666 9425 

40 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk 9140 9666 9425 

41 PT. United Tractors Tbk 9140 9666 9425 

42 PT. Unilever Indonesia Tbk 9140 9666 9425 

  

INFLASI 

No. Nama Perusahaan 
TAHUN 

2007 2008 2009 

1 PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk 6.590 11.060 2.780 

2 PT. AKR Corporindo Tbk 6.590 11.060 2.780 

3 PT. Aqua Golden Missisippi Tbk 6.590 11.060 2.780 

4 PT. Arwana Citramulia Tbk 6.590 11.060 2.780 

5 PT. Astra Graphia Tbk 6.590 11.060 2.780 

6 PT. Astra International Tbk 6.590 11.060 2.780 

7 PT. Indo Kordsa Tbk 6.590 11.060 2.780 

8 PT. Citra Tubindo Tbk 6.590 11.060 2.780 

9 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 6.590 11.060 2.780 

10 PT. Dynaplast Tbk 6.590 11.060 2.780 

11 PT. Fast Food Indosnesia Tbk 6.590 11.060 2.780 

12 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk 6.590 11.060 2.780 
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13 PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk 6.590 11.060 2.780 

14 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 6.590 11.060 2.780 

15 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 6.590 11.060 2.780 

16 PT. Intraco Penta Tbk 6.590 11.060 2.780 

17 PT. Inter-Delta Tbk 6.590 11.060 2.780 

18 PT. Kimia Farma Tbk 6.590 11.060 2.780 

19 PT. Kabelindo Tbk 6.590 11.060 2.780 

20 PT. Lautan Luas Tbk 6.590 11.060 2.780 

21 PT. Modern Internasional Tbk 6.590 11.060 2.780 

22 PT. Mitra Investindo Tbk 6.590 11.060 2.780 

23 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 6.590 11.060 2.780 

24 PT. Multipolar Tbk 6.590 11.060 2.780 

25 PT. Metrodata Electronics Tbk 6.590 11.060 2.780 

26 PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 6.590 11.060 2.780 

27 PT. Sierad Produce Tbk 6.590 11.060 2.780 

28 PT. SMART Tbk 6.590 11.060 2.780 

29 PT. Selamat Sempurna Tbk 6.590 11.060 2.780 

30 PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 6.590 11.060 2.780 

31 PT. Sunson Textile Manufacture Tbk 6.590 11.060 2.780 

32 PT. Siantar Top Tbk 6.590 11.060 2.780 

33 PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk 6.590 11.060 2.780 

34 PT. Mandom Indonesia Tbk 6.590 11.060 2.780 

35 PT. Tiga Raksa Satria Tbk 6.590 11.060 2.780 

36 PT. Tira Austenite Tbk 6.590 11.060 2.780 

37 PT. Trias Sentosa Tbk 6.590 11.060 2.780 

38 PT. Tunas Ridean Tbk 6.590 11.060 2.780 

39 PT. Ultrajaya Milk Industry Trading Company Tbk 6.590 11.060 2.780 

40 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk 6.590 11.060 2.780 

41 PT. United Tractors Tbk 6.590 11.060 2.780 

42 PT. Unilever Indonesia Tbk 6.590 11.060 2.780 

 

 

RETURN SAHAM 

No. Nama Perusahaan 
TAHUN 

2007 2008 2009 

1 PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk 0.725 -0.275 2.000 

2 PT. AKR Corporindo Tbk 1.530 -0.478 0.624 

3 PT. Aqua Golden Missisippi Tbk 0.177 -0.019 0.928 

4 PT. Arwana Citramulia Tbk 0.583 0.026 -0.618 

5 PT. Astra Graphia Tbk 0.934 -0.661 0.575 
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6 PT. Astra International Tbk 0.739 -0.614 2.289 

7 PT. Indo Kordsa Tbk 0.000 -0.053 -0.194 

8 PT. Citra Tubindo Tbk 0.765 0.033 0.000 

9 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 0.060 -0.400 0.594 

10 PT. Dynaplast Tbk -0.075 -0.122 0.231 

11 PT. Fast Food Indosnesia Tbk 0.346 0.265 0.677 

12 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk 0.548 -0.146 0.053 

13 PT. Hexindo Adi Perkasa Tbk -0.178 -0.068 3.565 

14 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 0.474 -0.434 0.284 

15 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 0.907 -0.639 2.817 

16 PT. Intraco Penta Tbk 0.146 -0.575 1.949 

17 PT. Inter-Delta Tbk 4.000 -0.169 0.037 

18 PT. Kimia Farma Tbk 0.848 -0.751 0.671 

19 PT. Kabelindo Tbk 0.412 0.000 -0.042 

20 PT. Lautan Luas Tbk 0.086 0.205 0.415 

21 PT. Modern Internasional Tbk 0.296 -0.614 -0.111 

22 PT. Mitra Investindo Tbk 2.057 -0.533 0.100 

23 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 0.000 -0.100 2.576 

24 PT. Multipolar Tbk -0.074 -0.508 0.177 

25 PT. Metrodata Electronics Tbk 1.300 -0.614 0.225 

26 PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 0.806 -0.071 0.250 

27 PT. Sierad Produce Tbk 0.340 -0.254 0.000 

28 PT. SMART Tbk 0.644 -0.717 0.500 

29 PT. Selamat Sempurna Tbk 0.229 0.512 0.154 

30 PT. Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 2.472 -0.280 0.822 

31 PT. Sunson Textile Manufacture Tbk 1.000 -0.375 0.000 

32 PT. Siantar Top Tbk 0.762 -0.595 0.667 

33 PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk 0.183 -0.943 1.031 

34 PT. Mandom Indonesia Tbk 0.209 -0.345 0.473 

35 PT. Tiga Raksa Satria Tbk 0.164 -0.172 0.283 

36 PT. Tira Austenite Tbk 0.067 0.000 0.088 

37 PT. Trias Sentosa Tbk 0.200 -0.052 0.333 

38 PT. Tunas Ridean Tbk 0.742 -0.394 1.314 

39 PT. Ultrajaya Milk Industry Trading Company Tbk 0.494 0.231 -0.275 

40 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk 0.028 -0.009 -0.135 

41 PT. United Tractors Tbk 0.664 -0.578 2.523 

42 PT. Unilever Indonesia Tbk 0.023 0.156 0.417 
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LAMPIRAN B 

HASIL OLAH DATA 

 

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

 
Statistics 

DER   

N Valid 126 

Missing 0 

Mean 1.54008 

Std. Error of Mean .134311 

Median 1.17000 

Std. Deviation 1.507637 

Variance 2.273 

Range 10.480 

Minimum -2.040 

Maximum 8.440 

Sum 194.050 

 

 
Statistics 

EPS   

N Valid 126 

Missing 0 

Mean 605.83437 

Std. Error of Mean 177.476978 

Median 60.22000 

Std. Deviation 1992.174136 

Variance 3968757.788 

Range 16362.570 

Minimum -204.150 

Maximum 16158.420 

Sum 76335.130 
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Statistics 

PER   

N Valid 126 

Missing 0 

Mean 1044.16310 

Std. Error of Mean 725.546289 

Median 12.29500 

Std. Deviation 8144.236892 

Variance 6.633E7 

Range 73134.470 

Minimum -67.440 

Maximum 73067.030 

Sum 131564.550 

 

 
Statistics 

KURS  

N Valid 126 

Missing 0 

Mean 9410.33333 

Std. Error of Mean 19.229191 

Median 9425.00000 

Std. Deviation 215.847131 

Variance 46589.984 

Range 526.000 

Minimum 9140.000 

Maximum 9666.000 

Sum 1185702.000 

 

 
Statistics 

INFLASI  

N Valid 126 

Missing 0 

Mean 6.81000 

Std. Error of Mean .302663 

Median 6.59000 

Std. Deviation 3.397382 

Variance 11.542 

Range 8.280 

Minimum 2.780 

Maximum 11.060 

Sum 858.060 
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Statistics 

RETURN  

N Valid 126 

Missing 0 

Mean .33960 

Std. Error of Mean .074780 

Median .16000 

Std. Deviation .839409 

Variance .705 

Range 4.940 

Minimum -.940 

Maximum 4.000 

Sum 42.790 

 

 

Regression 

[DataSet0]  

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 INFLASI, DER, 

PER, EPS, KURS
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: RETURN  

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .543
a
 .295 .265 .719581 2.123 

a. Predictors: (Constant), INFLASI, DER, PER, EPS, KURS  

b. Dependent Variable: RETURN   
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25.940 5 5.188 10.019 .000
a
 

Residual 62.136 120 .518   

Total 88.076 125    

a. Predictors: (Constant), INFLASI, DER, PER, EPS, KURS   

b. Dependent Variable: RETURN     

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 10.164 3.184  3.192 .002   

DER -.003 .045 -.006 -.076 .940 .920 1.087 

EPS 7.679 3.339 .182 2.300 .023 .936 1.068 

PER 3.762 8.150 .004 .046 .963 .940 1.064 

KURS -9.881 3.459 -.254 -2.856 .005 .743 1.346 

INFLASI -.083 .022 -.337 -3.791 .000 .743 1.346 

a. Dependent Variable: RETURN      

 

  



101 

 

 

Coefficient Correlations
a
 

Model INFLASI DER PER EPS KURS 

1 Correlations INFLASI 1.000 -.007 -.093 .052 -.488 

DER -.007 1.000 -.167 -.239 .007 

PER -.093 -.167 1.000 .079 -.084 

EPS .052 -.239 .079 1.000 -.072 

KURS -.488 .007 -.084 -.072 1.000 

Covariances INFLASI .000 -6.470E-6 -1.666E-8 3.795E-8 -3.710E-6 

DER -6.470E-6 .002 -6.041E-8 -3.553E-7 1.082E-7 

PER -1.666E-8 -6.041E-8 6.643E-11 2.156E-11 -2.378E-10 

EPS 3.795E-8 -3.553E-7 2.156E-11 1.115E-9 -8.292E-10 

KURS -3.710E-6 1.082E-7 -2.378E-10 -8.292E-10 1.197E-7 

a. Dependent Variable: RETURN     

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model 

Dime

nsion Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) DER EPS PER KURS INFLASI 

1 1 3.626 1.000 .00 .02 .01 .00 .00 .01 

2 1.003 1.901 .00 .00 .18 .72 .00 .00 

3 .864 2.049 .00 .01 .68 .20 .00 .01 

4 .379 3.094 .00 .92 .12 .04 .00 .04 

5 .128 5.328 .00 .04 .00 .03 .00 .72 

6 .000 135.270 1.00 .00 .01 .01 1.00 .22 

a. Dependent Variable: RETURN       
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Casewise Diagnostics
a
 

Case 

Number Std. Residual RETURN Predicted Value Residual 

17 4.739 4.000 .59018 3.409819 

97 4.082 3.570 .63237 2.937633 

99 3.045 2.820 .62910 2.190899 

a. Dependent Variable: RETURN  

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -.34322 1.83156 .33960 .455546 126 

Std. Predicted Value -1.499 3.275 .000 1.000 126 

Standard Error of Predicted 

Value 
.111 .579 .140 .071 126 

Adjusted Predicted Value -.59396 1.21145 .33117 .442501 126 

Residual -1.237224 3.409819 .000000 .705043 126 

Std. Residual -1.719 4.739 .000 .980 126 

Stud. Residual -1.741 4.892 .004 1.006 126 

Deleted Residual -1.268822 3.634369 .008431 .749091 126 

Stud. Deleted Residual -1.756 5.445 .014 1.046 126 

Mahal. Distance 2.002 79.848 4.960 10.392 126 

Cook's Distance .000 .558 .012 .055 126 

Centered Leverage Value .016 .639 .040 .083 126 

a. Dependent Variable: RETURN     
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Charts 
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