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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 

perusahaan, laba, dan earning per share terhadap return saham. Populasi penelitian 

ini adalah perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2016. Metode dalam pemilihan sampel adalah purposive sampling dan 

menghasilkan 27 perusahaan. Variabel bebas adalah Pertumbuhan Perusahaan, Laba, 

dan Earning Per Share. Variabel terikat adalah return saham. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan yang ada di 

Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada 

penelitian terdahulu dan berbagai teori lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan dan earning per share tidak berpengaruh terhadap return 

saham secara tidak signifikan, sedangkan laba akuntansi berpengaruh terhadap return 

saham secara signifikan. 

Kata kunci : Return Saham, Pertumbuhan Perusahaan, Laba, Earning Per Share 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to know the effect within the company growth, profit, 

and earning per share towards return of the stock. The research population is the 

companies whom included on LQ45 index in 2014 until 2016. The method of 

sampling election is purposive sampling and generated 27 companies. Independent 

variables were growth of the company, earnings, and earnings per share. The 

dependent variables is return of the stock. The research used secondary data that 

obtained from the financial statement in Indonesia Stock Exchange. The analysis 

technique used in this research is multiple linear regression analysis. The hypothesis 

of this research based on the previous research and another various theories. The 

result of the research shows that firm growth and earnings per share  doesn’t affect 

significantly stock return, while accountancy profit  have significant effect on stock 

return. 

Keywords: Stock Return, Growth, Earnings, Earnings Per Share 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perekonomian pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Banyak orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara, salah 

satunya yaitu dengan menginvestasikan uangnya melalui pasar modal. Menurut 

Tandelilin (2010:26), pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual-

belikan sekuritas. 

Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini menuju ke arah yang efisien, 

semua informasi relevan bisa digunakan sebagai masukan bagi investor untuk menilai 

pergerakan harga saham sebagai dasar untuk keputusan investasinya. Semakin cepat 

informasi baru tercermin pada harga saham, maka semakin efisien paasar modal 

tersebut. 

Sebagai pemegang saham, investor harus menganalisis terlebih dahulu kinerja 

baik atau buruknya suatu perusahaan untuk menghindari risiko. Investor dapat 

menganalisis melalui laporan keuangan, di dalam laporan keuangan dijelaskan 

bagaiman kondisi keuangan perusahaan tersebut. Selain itu baik atau buruknya suatu 

perusahaan dapat dilihat dari harga saham perusahaan tersebut di bursa efek 

(Nurkharomi, Nurdin, & Azib, 2017). 
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Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan perusahaan swasta yang menyediakan 

jasa fasilitas perdagangan sekuritas. Salah satu saham yang diperjual-belikan di Bursa 

Efek Indonesia yaitu saham-saham yang masuk dalam indeks LQ45. Perusahaan yang 

tergabung dalam kategori indeks LQ45 termasuk dalam perusahaan yang mempunyai 

kinerja memuaskan. Perusahaan LQ45 memiliki tingkat persaingan yang tinggi, 

sehingga menuntut kinerja perusahaan selalu prima agar unggul dalam persaingan. 

Kondisi ini turut mempengaruhi pergerakan harga saham emiten dalam ketegori 

LQ45. Ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya juga dipengaruhi oleh 

return saham dari suatu perusahaan. 

Untuk memprediksi return saham banyak faktor yang dapat digunakan 

sebagai parameter, salah satunya adalah informasi laporan keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan informasi yang penting bagi calon investor, karena dari 

laporan keuangan dapat diketahui kinerja dari suatu perusahaan, sehingga dapat 

meningkatkan laba bersih agar harga saham menjadi tinggi. Dalam menanamkan 

modalnya, investor akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya perusahaan 

mana yang sahamnya dapat menjadi wahana investasi. Perusahaan-perusahaan yang 

dapat mempertahankan posisinya dalam indeks LQ45 setiap periode akan dianggap 

sebagai perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang tinggi dan stabil, sehingga hal 

ini akan mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya. Semakin tinggi 

volume permintaan dan penawaran saham perusahaan yang diperdagangkan di pasar 

modal maka akan semakin tinggi juga nilai perusahaan yang secara tidak langsung 
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akan berdampak pada peningkatan nilai pengembalian investasi saham dan return 

saham (Nurkharomi et al., 2017). 

Menurut Jogiyanto (2010), return saham adalah tingkat keuntungan yang akan 

diperoleh investor yang akan menanamkan dananya di pasar modal. Ada beberapa hal 

yang berkaitan dengan return saham, yaitu pertumbuhan perusahaan, laba, dan 

earning per share (EPS). 

Pertumbuhan perusahaan merupakan dampak atas arus dana perusahaan dari 

perubahan operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan dan penurunan volume 

usaha. Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun 

eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberikan tanda bagi 

perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu 

perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek menguntungkan, dan 

investor pun akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari investasi 

yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik (Safrida, 2008:34). 

Selanjutnya hal lain yang berkaitan dengan return saham adalah laba. 

Menurut (Yocelyn & Christiawan, 2012), laba akuntansi adalah pendapatan yang 

diperoleh dalam satu periode. Laba akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara 

pendapatan yang direalisasikan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan 

biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Informasi laba sering dilaporkan 

dalam penerbitan laporan keuangan dan digunakan secara luas oleh pemegang saham 

dan penanam modal potensial dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan. Laba 
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dipakai untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam penggunaan sumber daya 

ekonomi perusahaan. 

Dan hal lain yang berkaitan dengan return saham yaitu earning per share 

(EPS). Menurut Brigham & Houston (2006:32), laba perlembar saham adalah 

pendapatan bersih yang tersedia dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Laba 

perlembar saham menurut Jumingan (2003:229) adalah rasio antara laba dengan 

lembar saham yang beredar. 

 Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Douglas J. Skinner dan Richard G. Sloan (2000) yang berjudul Earnings Surprise, 

Growth Expectation, and Stock Returns. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian mereka adalah Stock Return dan variabel independen yang mereka gunakan 

adalah Growth Expectation, dan Earning Surprise yang diproksikan dengan Good 

dan Bad. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan 

variabel dependen yang dilakukan oleh penelitian Douglas J. Skinner dan Richard G. 

Sloan (2000). Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Variabel independen yang digunakan 

penelitian ini adalah Pertumbuhan, Laba, dan Earning Per Share (EPS). Sampel yang 

digunakan pada penelitian Skinner dan Sloan (2000) di ambil dari COMPUSTAT. 

Mereka memperoleh data pada perkiraan konsensus laba kuartalan, dan harga saham 

pada periode 1984–1996 untuk dijadikan sampel penelitian. Sedangkan pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan termasuk saham indeks LQ45 dengan periode waktu 2014–2016. 
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Dari penelitian Douglas J. Skinner dan Richard G. Sloan (2000) dengan 

menggunakan sampel yang mereka gunakan, diperoleh hasil bahwa Earnings 

Surprise, and Growth Expectation  mempengaruhi Stock Returns sebesar 9.80. 

Menurut hasil penelitian Nurkharomi et al, (2017) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham sedangkan menurut hasil penelitian Firmansyan et al, (2017) dan  menurut 

hasil penelitian Lamboan et al, (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

memiliki pangruh positif terhadap return saham. Menurut hasil penelitian Andriana et 

al, (2014) menunjukkan bahwa laba mempunyai pengaruh terhadap return saham 

memperjelas penelitian Yocelyn & Christiawan (2012) bahwa laba memang 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Menurut hasil penelitian Siti Resmi, 

(2002) menunjukkan bahwa earning per share mempunyai pengaruh paling kuat dan 

signifikan terhadap return saham. Untuk memperjelas menurut hasil penelitian 

Magdalena & Nugroho, (2011) earning per share memang memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap return saham. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti termotivasi untuk 

memodifikasi penelitian Douglas J. Skinner dan Richard G. Sloan (2000) 

menggunakan sampel dan variabel independen yang berbeda. Alasan penelitian ini 

memodifikasi penelitian Douglas J. Skinner dan Richard G. Sloan (2000), karena 

penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi return saham  masih 

jarang sekali dilakukan. Dengan demikian, peneliti melakukan modifikasi penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan, Laba dan Earning Per Share (EPS) 
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Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan Termasuk Dalam Indeks Saham LQ45 Periode 2014–2016”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat di ambil 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pertumbuhan berpengaruh terhadap return saham? 

2. Apakah laba berpengaruh terhadap return saham? 

3. Apakah Earning Per Share berpengaruh terhadap return saham? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini agar lebih spesifik, maka peneliti membatasi masalah dalam 

penelitian dengan batasan sebagai berikut: 

1. Menguji pertumbuhan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menguji laba berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan yang 

terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 

3. Menguji earning per share berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah: 

Pengaruh Pertumbuhan..., Jessica Dwitari, Ak.-IBS, 2017



7 
 

 
indonesia banking school 

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

termasuk dalam indeks LQ45 periode 2014 – 2016. 

2. Untuk mengetahui apakah laba berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan termasuk 

dalam indeks LQ45 periode 2014 – 2016. 

3. Untuk mengetahui apakah earning per share berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

termasuk dalam indeks LQ45 periode 2014 – 2016. 

4. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan, laba dan earning per share 

berpengaruh bersama-sama terhadap return saham pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan termasuk dalam indeks LQ45 

periode 2014 – 2016. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan, laba dan earning per 

share terhadap return saham adalah : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan bagi penulis yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang berkaitan dengan Return Saham. 

2. Bagi Pembaca 
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Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan informasi, 

tambahan referensi, dan bahan pengembangan penelitian berikutnya 

terkait dengan pengaruh  pertumbuhan, laba dan earning per share 

terhadap return saham. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. 

4. Bagi Investor 

Memeberikan informasi dan membantu para investor dalam mengambil 

keputusan untuk menanamkan modalnyda di perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar beakang masalah, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas 

masalah dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup teori-teori dan peneliti terdahulu 

yang mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil penelitian lainnya.  

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara 

operasional. Menguraikan definisi variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian hasil dari pengujian 

tersebut, serta pembahasan dengan analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya dengan 

penelitian sejenis dan juga implikasi penelitian terhadap praktik yang ada.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Stewardship 

Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain 

untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai 

kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1991). Dalam teori stewardship manajer 

akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan 

pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, 

karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku 

pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada 

usaha untuk mencapai tujuan organisasi Teori Stewardship mengasumsikan hubungan 

yang kiat antara kesukseksan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan 

melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, 

sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari 

stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun 

demikian tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan hidup. 

Stewardship atau kepengurusan tanggung jawab untuk badan usaha 

membutuhkan adanya pelayan atau pelayan yang bertanggung jawab untuk kinerja  
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sejumlah tindakan. Sebagai contohnya hukum bisnis barat mengidentifikasi 

beberapa tanggung jawab dewan direksi dari sebuah perusahaan : 

• Otorisasi untuk keputusan kebijakan perusahaan besar – misalnya, inisiasi 

proses untuk penjualan atau sewa asset perusahaan luar saja usaha  normal, 

penentuan baru lini produk, dan mengawasi negosiasi kontrak besar dan 

negosiasi manajemen buruh utama. 

• Pengangkatan pengawasan, dan penghapusan pejabat perusahaan dan 

karyawan manajerial lain dan penentuan mereka kompensasi. 

• Keputusan keuangan, seperti deklarasi dan pembayaran dividen kepada 

pemegang saham dan penerbitan saham yang berwenang dan obligasi. 

2.1.2 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori Sinyal menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar perusahaan. Teori sinyal 

mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal 

pada pengguna laporan keuangan. Informasi ini yang nantinya akan digunakan oleh 

investor di pasar modal sebagai alat analisa dalam pengambilan keputusan investasi. 

Menurut Jogiyanto (2000:392), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan 

investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan 

pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. 
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Sinyal menurut Brigham & Houston (2001) adalah tindakan yang diambil oleh 

manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat berupa 

good news maupun bad news (Godfrey, 2011). Sinyal bad news dapat berupa 

informasi laporan keuangan pada perusahaan yang dapat digunakan oleh para 

pengguna laporan keuangan pada suatu perusahaan yang mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun pada kinerja perusahaannya, mendapatkan laba yang sangat kecil 

cenderung mengalami kerugian, dan hal ini dapat mempengaruhi investor dalam 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Sinyal good news dapat berupa 

informasi laporan keungan pada perusahaan yang dapat digunakan oleh para 

pengguna laporan keuangan pada suatu perusahaan yang mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun pada kinerja perusahaannya, mendapatkan laba yang terus 

meningkatkan setiap tahunnya, hal tersebut dapat membuat investor lebih tertarik 

mananamkan modalnya  pada perusahaan tersebut. 

2.1.3 Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan diinginkan oleh pihak internal dan eksternal suatu 

perusahaan karena pertumbuhan yang baik memberikan tanda perkembangan 

perusahaan (Safrida, 2008), ia juga menyebutkan bahwa pertumbuhan suatu 

perusahaan merupakan tanda bahwa perusahaan tersebut memiliki dampak yang 

menguntungkan, dan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari 

investasi yang dilakukan menunjukkan pengembangan yang baik, dari sudur pandang 

Pengaruh Pertumbuhan..., Jessica Dwitari, Ak.-IBS, 2017



13 
 

 
indonesia banking school 

 

investor, pada penelitian ini tingkat pertumbuhan perusahaan diukur dengan melihat  

pertumbuhan asset suatu perusahaan. 

Semakin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin besar 

kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. 

Semakin besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang, perusahaan lebih senang 

untuk menahan labanya dari pada membayarkannya sebagai dividen kepada 

pemegang saham, mengingat biaya modal dengan menggunakan laba ditahan lebih 

murah dibandingkan dengan berbagai sumber pembiayaan lainnya seperti penerbitan 

saham baru maupun menerbitkan obligasi (Marpaung : 2009). 

Tingkat pertumbuhan perusahaan (growth) merupakan suatu komponen untuk 

menilai prospek perusahaan pada masa yang akan datang (Murni dan Adriana, 2007). 

Pada penelitian ini tingkat pertumbuhan perusahaan diukur dengan melihat 

pertumbuhan asset suatu perusahaan. Menurut Dahlan (2008) pertumbuhan asset 

adalah pertumbuhan total aktiva lancar yang ditambah dengan pertumbuhan total 

aktiva tidak lancar. 

2.1.4 Laba 

Menurut Nafirin (2007:788), laba (income) adalah perbedaan antara 

pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode 

tertentu. Dengan memprediksi laba, dapat diketahui prospek perusahaan tersebut dan 

mampu untuk memprediksi dividen yang akan diterima di masa mendatang dan 

menentukan kualitas laba pada laporan keuangan. Sedangkan Menurut Aini (2009), 
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laba merupakan informasi utama yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga 

angka dalam laba merupakan salah satu objek yang dicermati oleh pemakai laporan 

keuangan. Laba merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan. Dengan informasi laba pemakai laporan keuangan juga dapat 

mengevaluasi kinerja manajemen, serta dapat memperkirakan earnings power, untuk 

memprediksi laba. 

Konsep laba dari IAI (2007) mempuanyai pengertian sendiri, berdasarkan 

kerangka dasar penyusunan dan penilaian laporan keuangan definisi laba penghasilan 

(income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam 

bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal 

(paragraph 70). 

2.1.4.1 Konsep Laba 

Laba merupakan hal yang diinginkan semua perusahaan, para petinggi 

perusahaan pasti menginginkan perusahaannya mendapatkan laba yang sebesar-

besarnya. Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan berdampak pula pada 

peningkatan ketertarikan investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Menurut Alexander, (1950:6) menjelaskan bahwa konsep dari kenaikan laba 

dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu : 

1) Sebagai dasar salah satu bentuk pokok pajak 

2) Dalam laporan public sebagai ukuran keberhasilan operasi korporasi 

3) Sebagai kriteria untuk menentukan ketersediaan dividen 
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4) Mengatur tingkat otoritas untuk menyelidiki apakah tariff tersebut adil dan 

wajar 

5) Sebagai panduan untuk manajemen suatu perusahaan dalam melakukan 

urusannya 

Menurut Schroeder, et al (2011:136), menyatakan bahwa pada dasarnya ada 

tiga konsep laba yang secara umum dibicarakan dan digunakan dalam bidang 

ekonomi. Konsep laba tersebut adalah: 

• Psychic Income, yang menunjukkan konsumsi barang/jasa yang dapat 

memenuhi kepuasan dan keinginan individu. 

• Real Income, yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi 

yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. 

• Money Income, yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber 

ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup cost 

of living. 

Ketiga konsep tersebut semuanya penting, meskipun pengukuran terhadap 

psychic income sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat disebabkan psychic income 

adalah konsep psikologi yang tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat 

ditaksir dengan menggunakan real income. Keinginan manusia tersebut hanya dapat 

dipenuhi pada berbagai tingkatan, sebagaimana seseorang memperoleh real income. 

Di pihak lain, money income mesikupun mudah diukur, tetapi tidak 

mempertimbangkan perubahan nilai suatu unit moneter. Atas dasar alasan ini, para 
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ekonom memusatkan perhatiannya pada penentuan real income (Schroeder et al., 

2011:136). 

2.1.4.2 Kualitas Laba 

Saat ini sudah ada kesepakatan bahwa pandangan tradisional sinyal di mana 

manajer menggunakan dividen untuk sinyal laba masa depan prospek tidak secara 

enpiris deskriptif hal ini disimpulkan oleh Allen dan Michaely (2002); Brave et al 

(2005) dalam DeAngelo et al (2008). Konsisten dengan ide bahwa dividen 

memberikan informasi tentang kuallitas laba yang dilaporkan, dan menemukan 

bahwa hubungan antara laba saat ini dan masa depan laba lebih kuat bagi perusahaan-

perusahaan yang membayar dividen daripada mereka yang tidak membayar dividen. 

Secara keseluruhan, bukti menunjukkan bahwa dividen yang informatif 

sehubungan dengan prospek pendpatan perusahaan, meskipun tidak dalam arti 

tradisional dari sinyal laba masa depan perubahan. Ada juga bukti bahwa keputusan 

pembelian kembali perusahaan yang informatif sehubungan dengan kualitas laba, 

meskipun tidak pada tingkat yang sama sebagai dividen. Sementara dividen sekarang 

dibayar dengan presentase yang jauh lebih kecil dari perusahaan, dan sementara 

bayback yang tidak mungkin untuk sepenuhnya menggantikan dividen diberikan 

kekuatan hubungan antara kualitas laba dan dividen. 

Untuk melawan kelemahan dari laba akuntansi yang dilaporkan, dan untuk 

membantu menyelaraskan laba akuntansi sebuah perusahaan dengan pendapatan 

ekonomi, pengguna laporan keuangan harus menilai “kualitas” dari pendapatan 
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perusahaan. Kualitas laba didefinisikan sebagai tingkat kolerasi antara laba akuntansi 

perusahaan dan pendapatan ekonomi, menurut Richard G. Shroeder dalam buku 

Financial Accounting Theory And Analysis ada beberapa teknik yang bisa digunakan 

untuk menilai kualitas produktif termasuk yang tercantum di bawah ini : 

1. Bandingkan prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dengan 

orang-orang umumnya digunakan dalam industri 

2. Meninjau perubahan terbaru dalam prinsip akuntansi dan perubahan 

estimasi untuk menentukan apakah mereka mengembangkan laba 

3. Menentukan apakah pengeluaran diskresioner, seperti iklan, ltelah ditunda 

dengan membandingkannya dengan orang-orang dari periode sebekumnya 

4. Mencoba untuk menilai apakah beberapa biaya, beban garansi seperti itu, 

tidak tercermin pada laporan laba rugi 

5. Menentukan biaya penggantian perseduaan dari asset lainnya, menilai 

apakah perusahaan menghasilkan arus kas yang cukup untuk menggantikan 

asset 

6. Meninjau catatan atas laporan keuangan untuk menentukan apakah 

kontigensi ada yang dapat mengurangi laba masa depan dan arus kas 

perusahaan 

7. Meninjau hubungan antara penjualan dan piutang untuk menentukan 

apakah piutang meningkat lebih cepat daripada penjualan 
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8. Meninjau diskusi manajemen bagian analisis dari laporan tahunan dan 

opini auditor untuk menentukan pilihan manajemen untuk masa depan 

perusahaan dan untuk mengidentifikasi isu-isu akuntansi utama 

2.1.5 Persistensi Laba (Eaarnings Persistence) 

Persistensi laba adalah revisi  laba  yang  diharapkan dimasa  mendatang  

(expected  future  earnings)  yang  diimplikasikan  oleh  inovasi  laba  tahun  berjalan  

sehingga  persistensi  laba dapat dilihat  dari  inovasi  laba  tahun  berjalan  yang  

dihubungkan dengan perubahan harga saham (Scott, 2009). 

Menurut Imroatussolihah (2013) , persistensi laba merupakan kemampuan 

laba yang dijadikan indikator laba periode mendatang (future earnings) yang 

dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang (repetitive) dalam jangka panjang 

(sustainable). Semakin persisten laba maka semakin tinggi harapan peningkatan laba 

di masa datang. 

Sehingga, dengan kata lain persistensi laba merupakan kemampuan laba yang 

dapat dijadikan acuan untuk menggambarkan laba dimasa yang akan datang. 

Persistensi laba yang bersifat informatif sangat dibutuhkan bagi para pemegang 

saham sebagai gambaran prospek perusahaan dimasa mendatang. 

2.1.6 Pertumbuhan Laba 

Ukuran yang sering kali dipakai untuk menentukan sukses tidaknya 

manajemen perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan. Berhasil atau 

tidaknya suatu perusahaan pada umumnya ditandai dengan kemampuan manajemen 
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dalam melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang, baik jangka 

panjang maupun jangk pendek. Dengan demikian sasaran utama pelaporan keuangan 

adalah informasi tentang prestasi-prestasi perusahaan yang disajikan melalui 

pengukuran laba dan komponen-komponennya (Gunawan & Wahyuni, 2013). 

Menurut Warsidi & Pramuka (2000), pertumbuhan laba dihitung dengan cara 

mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian 

dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. Pertumbuhan laba dipengaruhi oleh 

perubahan komponen-komponen dalam laporan keuangan. Pertumbuhan laba yang 

disebabkan oleh perubahan komponen laporan keuangan misalnya perubahan 

penjualan, perubahan harga pokok penjualan, perubahan beban operasi, perubahan 

beban bunga, perubahan pajak penghasilan, adanya perubahan pada pos-pos luar 

biasa, dan lain-lain. 

Menurut Hanafi dan Halim (2006:20) menyebutkan bahwa pertumbuhan laba 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : 

1) Besarnya perusahaan 

2) Umur perusahaan 

3) Tingkat Leverage 

4) Tingkat penjualan 

5) Perubahan laba masa lalu 

Namun begitu pertumbuhan laba juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

luar seperti adanya peningkatan harga akibat inflasi dan adanya kebebasan manajerial 
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(manajerial discreation) yang memungkinkan manajer memiliih metode akuntansi 

dan membuat estimasi yang dapat meningkatkan laba. 

2.1.7 Earning Per Share 

Semua investor dalam menanamkan dananya pada saham berharap 

mendapatkan imbalan berupa dividen dari pendapatan perusahaan. Salah satu alat 

yang menghubungkan antara pendapatan dengan saham adalah laba per lembar 

saham. Laba per lembar saham merupakan alat ukut yang dipakai untuk mengukur 

pertumbuhan laba dan potensi laba perusahaan. Laba ini dapat diketahui dengan 

menghitung antara laba bersih perusahaan yang dibagi dengan jumah rata-rata saham 

yang beredar (Simamora, 2000:530). 

Menurut Darmadji (2006:195) pengertian laba per lembar saham atau EPS 

yaitu merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan (laba) yang 

diperoleh investor atau pemegang saham per lembar sahamnya. Laba merupakan alat 

ukur utama kesuksesan suatu perusahaan, karena itu para pemodal seringkali 

memuaskan perhatian pada besarnya earning per share (EPS) dalam melakukan 

analisis saham. Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang 

saham karena semaki besar dividen yang disediakan untuk pemegang saham. EPS 

dapat dihitung dengan rumus berikut : 

EPS =  
laba bersih

jumlah saham yang beredar
 

Jika pada perusahaan tersebut terdapat saham preferen, maka rumus yang 

digunakan adalah : 
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EPS =  
laba bersih− dividen saham preferen

jumlah saham yang beredar
 

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata 

tertimbang dari jumlah saham biasa yang beredar sepanjang tahun. Para calon 

pemegang saham tertarik dengan EPS yang besar, karena hal ini merupakan salah 

satu indikator keberhasilan suatu perusahaan. Jumlah EPS tidak berarti akan 

didistribusikan semuanya kepada pemegang saham biasa, karena berapapun jumlah 

yang akan di distribusikan tergantung pada kebijakan perusahaan dalam hal 

pembayaran dividen. EPS yang besar menandakan kemampuan perusahaan yang 

lebih besar dalam menghasilkan keuntungan berhasil dari setiap lembar saham. 

Peningkatan EPS manandakan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan taraf 

kemakmuran investor, dan hal ini akan mendorong investor untuk menambah jumlah 

modal yang ditanamkan pada perusahaan. Makin tinggi nilai EPS akan 

menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk 

pemegang saham (Darmadji, 2006:196). Dengan tingginya nilai EPS akan 

meningkatkan jumlah permintaan terhadap saham, hal itu dapat mempengaruhi harga 

saham yang beredar. Tingginya jumlah permintaan ini mengakibatkan naiknya harga 

saham. 

2.1.8 Price Earning Ratio 

Pendekatan Price Earning Ratio ini merupakan pendekatan yang cukup 

popular dipakai di kalangan analisis saham dan praktisi saham. Menurut Adler 

Haymans Manurung dalam Nazwirman (2008) secara teknis PER adalah hasil bagi 
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antara harga saham dan laba bersih per saham. Harga saham di pasar merupakan 

harga yang berlaku, sedangkan laba bersih merupakan laba bersih per saham proyeksi 

tahun berjalan. PER dipergunakan oleh berbagai pihak atau investor untuk membeli 

saham. Investor akan membeli suatu saham perusahaan dengan PER yang kecil, 

karena PER yang kecil menggambarkan laba bersih per saham yang cukup tinggi dan 

harga yang rendah. 

Menurut Tandelilin (2001:243) Price Earning Ratio mengindikasikan 

besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh satu rupiah 

keuntungan perusahaan. Rasio ini digunakan investor untuk membandingkan nilai 

pasar saham biasa relatif dengan laba perusahaan lain dengan mengukur nilai 

potensial saham perusahaan lain. PER juga menggambarkan aperesiasi pasar terhadap 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. PER dihitung dalam satuan kali. 

Sebagai contoh, menurut Dharmadji (2006:198) jika suatu saham memiliki PER 

sebesar 10 kali, berarti pasar menghargai 10 kali atas kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba. Rasio PER dapat dirumuskan sebagai berikut : 

PER =  
harga saham 

𝐸𝑃𝑆
 

PER menggunakan rasio yang membandingkan antara harga saham yang 

diperoleh dari pasar modal dengan laba per saham diperoleh dari pemilik perusahaan. 

Menurut Jogiyanto (2003:105) PER yang tinggi mengindikasikan bahwa harga saham 

akan tinggi bahkan dapat lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya (overvalue) dan 

sebaliknya, PER rendah menggambarkan harga saham juga rendah daripada nilai 
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intrinsiknya (undervalue). Apabila pasar modal efisien, maka rasio ini mencerminkan 

pertumbuhan laba perusahaan. Bagi investor, semakin rendah nilai PER suatu saham, 

semakin bagus, karena saham dibeli dengan harga murah (Dhramadji, 2006:198). 

2.1.9 Saham 

Menurut Tandelilin (2001:18) saham merupakan surat bukti bahwa 

kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki 

saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan 

atau kekayaan perusahaan. Sifat dasar investasi saham adalah memberikan peran bagi 

investor dalam memperoleh laba perusahaan. Setiap pemegang saham merupakan 

sebagian pemilik perusahaan, sehingga mereka berhak atas sebagian dari laba 

perusahaan. Namun hak tersebut terbatas karena pemegang saham berhak atas bagian 

penghasilan perusahaan hanya setelah seluruh kewajiban perusahaan dipenuhi. 

Menurut Samsul (2006:45) saham merupakan tanda bukti kepemilikan 

perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (shareholder 

atau stakeholder). Saham dapat dijadikan bukti tanda penyertaan atau kepemilikian 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham 

berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Dengan kepemilikan 

perusahaan dengan membeli saham maka pemegang saham akan mendapatkan hak 

untuk bersuara pada rapat umum para pemegang saham. Dalam hak suara tersebut 

pemegang saham dapat menentukan langkah tujuan perusahaan kedepan. Hak suara 
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ini dipengaruhi oleh seberapa besar pemegang saham menanamkan modalnya 

diperusahaan tersebut. 

Beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa saham merupakan 

surat bukti kepemilikan perusahaan yang dibeli oleh investor di pasar modal dengan 

tujuan untuk memiliki perusahaan dan memproleh hak suara menentukan arah 

perusahaan kedepan serta untuk memproleh dividen dari penghasilan perusahaan 

tersebut. 

Saham merupakan surat berharga yang paling popular dan dikenal luas di 

masyarakat. Umumnya, saham yang dikenal sehari-hari adalah saham biasa. Menurut 

Dharmadji (2006:8) jenis-jenis saham antara lain : 

a. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah saham yang tidak memiliki hak istimewa , pemegang 

saham ini memiiki hak prioritas yang lebih rendah dibandingkan 

pemegang saham preferen terutama pada saat oembagian dividen dan 

likuidasi perusahaan. 

b. Saham Preferen (Preferend Stock) 

Pemegang saham preferen memiliki hak prioritas dalam pembagian 

dividen dan pembagian kekayaan pada saat perusahaan dilikuidasi 

dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Selain itu pemegang saham 

preferen berhak mengajukan usul pengajuan calon anggota dewan 

komisaris dan direksi. 

c. Saham Atas Tunjuk (Bearer Stock) 
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Setiap pemegang saham atas tunjukdianggap sebagai pemilik dan 

memiliki hak untuk menjual saham tersebut dan memperoleh bayaran atas 

dividen dan mengadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

d. Saham Atas Nama (Registered Stock) 

Jenis saham ini nama dari pemilik saham terdapat di sertifikat saham dan 

tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) perusahaan. Pemegang 

saham jenis ini memperoleh hak untuk menjual saham, memperoleh 

dividen, dan mengakhiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

2.1.9.1 Manfaat dan Risiko Saham 

Menurut Dharmadji (2006:11), pada dasarnya secara ekonomis ada 2 

keuntungan atau manfaat yang diperoleh pemodal dengan membeli atau memiliki 

saham, yaitu : 

a. Dividen 

Dividen yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit 

saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen 

yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai dan dividen 

saham. Dividen Tunai (Cash Dividend) beraryi kepada setiap pemegang 

saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu 

untuk setiap tahun. Sedangkan dividen saham (Stock Dividend) berarti 

kepada setiap pemegang saham sehinggu jumlah saham yang dimiliki 
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pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham 

tersebut. 

b. Capital Gain 

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital 

Gain terbentuk dengan aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 

Umumnya pemodal dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan 

melalui capital gain. Misalnya, seorang pemodal membeli saham pada 

pagi hari dan kemudian menjualnya siang hari jika harga saham 

mengalami kenaikan. 

Di samping itu, ada kemungkinan juga emiten memberikan saham binus 

(saham yang dibagikan kepada pemegang saham yang diambil dari agio saham). Agio 

saham adalah selisih harga jual terhadap harga nominal pada saat melakukan pada 

penawaran di pasar perdana. Selain keuntungan secara ekonomis yang didapat para 

pemegang saham, ada manfaat secara non-ekonomis yang diperoleh yaitu 

kepemilikan hak suara dalam rapat umum para pemegang saham (RUPS) untuk 

menentukan jalannya perusahaan. 

Ada beberapa risiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan saham, 

yaitu: 

a. Tidak mendapat dividen 

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasi perusahaan mengalami 

keuntungan. Dengan demikian perusahaan tidak dapak membagikan 

dividen jika perusahaan mengalami kerugian. Dengan demikian potensi 
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keuntungan pemodal untuk mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja 

perusahaan tersebut. 

b. Capital Loss 

Pada aktivitas perdagangan saham, tidak selalu pemodal mendapatkan 

capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya 

pemodal harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga 

beli. Dengan demikian pemodal mengalami capital loss. Dalam jual beli 

saham, terkadang untuk menghindari potensi kerugian yang membesar 

sering menurunnta harga saham maka investor rela menjual saham 

dengan harga rendah (cut loss). 

Untuk menghindari kemungkinan risiko keuangan, maka investor dpat 

menghubungi penasihat investasi dan pialang yang dapat memberikan nasehat 

mengenai investasi yang akan dilakukan. Para pemegang saham harus mamapu 

memprediksi perusahaan yang akan menjadi tujuan investasi apakah mempunyai 

prospek kinerja perusahaan yang bagus atau tidak. 

2.1.9.2 Nilai Saham 

Nilai suatu saham berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3, yaitu 

(Anoraga, 2008:59) : 

a. Par Value (Nilai Nominal) 

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada saham yang bersangkutan 

dan berfungsi untuk tujuan akuntansi. Dalam modal suatu perseroan, 
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dikenal adanya modal disetor. Perubahan modal disetor ini sama dengan 

merupakan suatu nilai yang berguna bagi pencatatan akuntansi, di mana 

nilai nominal dicatat sebagai model ekuitas perseroan di dalam neraca. 

Setiap saham yang diterbitkan di Indonesia harus mempunyai  nilai 

nominal yang tercantum pada surat sahamnya. Namun untuk satu jenis 

saham yang lama harus mempunyai satu jenis nilai nominal. 

b. Base Price (Harga Dasar) 

Harga sasar suatu saham sangat erat kaitannya dengan harga pasar suatu 

saham. Harga dasar suatu saham baru merupakan harga perdananya. 

Harga dasar ini berubah sesuai aksi emiten yang dilakukan seperti right 

issue, stock split, warrant dan lain-lain, sehingga harga saham dasar yang 

baru harus dihitung sesuai dengan perubahan harga teoritis hasil 

perhitungan antara harga dasar dengan jumlah saham yang diterbitkan. 

Nilai dasar = harga dasar X total saham yang beredar 

c. Market Price (Harga Pasar) 

Harga pasar merupakan harga saham pada osar yang sedang berlangsung. 

Jika pasar bursa efek tutup, maka harga pasar adalah harga penutupan 

(closing price). Jadi harga pasar ini yang menyatakan naik turunnya suatu 

saham. Jika harga pasar dikalikan jumlah saham yang diterbitkan, maka 

didapat market value. 

Nilai pasar = harga psar X total saham yang beredar 

Pengaruh Pertumbuhan..., Jessica Dwitari, Ak.-IBS, 2017



29 
 

 
indonesia banking school 

 

2.1.10 Harga Saham 

Menurut Anoraga (2008:100) harga saham merupakan sejumlah uang yang 

dikeluarkan oleh setiap investor untuk memperoleh butki penyertaan atau 

kepemilikan suatu perusahaan. Saham dapat menarik investor karena adanya 

keuntungan yang dinikmati para pemegang saham yang berasal dari naiknya harga 

saham. Harga saham adalah harga pasar, yaitu harga yang terbentuk di pasar jual-beli 

saham. Harga saham terbentuk dari hasil permintaan dan penawaran pasar, dimana 

pada saat permintaan saham meningkat, maka harga saham tersebut akan cenderung 

meningkat. Kondisi permintaan atau penawaran atas saham yang fluktuatif tiap hari 

akan membawa pola harga saham yang fluktuatif juga. Pada kondisi dimana 

permintaan saham lebih besar, maka harga saham akan naik tetapi, apabila konndisi 

dimana penawaran saham lebih banyak maka harga saham akan menurun. 

Pada aktivitas di pasar modal harga saham merupakan faktor yang sangat 

penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melaksanakan investasi, karena 

harga saham menunjukkan nilai suatu perusahaan. Bagi investor harga saham dan 

pergerakannya merupakan faktor penting dalam investasi di pasar modal. Hal ini 

memicu investor untuk menganalisasi untuk menentukan saham yang dituju guna 

mendapatkan return yang diinginkan investor. 

2.1.10.1 Analisis Harga Saham 

Menurut Jogiyanto (2000:88), terdapat 2 macam analisis untuk menentukan 

nilai saham yaitu analisis sekuritas fundamental dan analisis teknikal. 

a. Analisis Fundamental 
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Analisis yang sangat berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. 

Analisis fundamental mempunyai konsep dasar bahwa perusahaan 

mempunyai konsep dasar bahwa nilai perusahaan tercermin dari kinerja 

keuangan perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai kinerja keuangan 

yang baik atau bagus, maka saham yang beredar di pasar modal yang 

akan diminati investor dan harganya akan ikut meningkat. Analisis ini 

merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan 

datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham dimasa yang datang dan menerapkan 

hubungan variabel-variabel tersebut dengan taksiran harga saham. 

b. Analisis Teknikal 

Analisis ini sering di pakai oleh investor, dan biasanya data yang 

digunakan dalam analisis ini berupa grafik atau program computer. 

Analisis ini berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham, 

volume perdagangan, indeks harga saham baik individu maupun 

gabungan, serta faktor lain yang bersifat teknik. Analisis teknikal pada 

dasarnya merupakan upaya untuk menentukan saat yang terbaik dalam 

membeli atau menjual saham dengan memprediksi pergerakan harga 

jangka pendek suatu saham dengan memanfaatkan indikator teknik atau 

menggunakan analisis grafik. 
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2.1.11 Return Saham 

Jogiyanto Hartono (2010:205), menyatakan bahwa return merupakan hasil 

yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi (realized return) 

atau return ekspektasi (expected return). Return realisasi merupakan return yang 

telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi sangat penting 

karena dapat digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return 

eskpektasi adalah return yang diharapkan di masa mendatang dan masih bersifat tidak 

pasti. 

Komponen return terdiri dari 2 jenis yaitu current income (pendapatan lancar) 

dan capital gain (keuntungan selisih harga). Current Income merupakan keuntungan 

yang diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periode seperti pembayaran bunga 

deposito, bunga  obligasi, dividen dan sebagainya. Disebut sebagai pendapatan 

lancar, maksudnya adalah keuntungan yang diterima biasanya dalam bentuk kas atau 

setasa kas, sehingga dapat diuangkan secara cepat, seperti bunga/jasa giro dividen 

tunai. Dan yang setara kas adalah saham bonus atau dividen saham yaitu dividen 

yang dibayarkan dalam bentuk saham dan dapat dikonversi menjadi uang kas. 

Komponen kedua dari return adalah capital gain, yaitu keuntungan yang diterima 

karena adanya selisih antara harga jual dengan harga beli saham dari suatu instrument 

investasi. Capital gain sangat tergantung dari harga pasar instrument investasi, yang 

berarti bahwa instrument investasi harus diperdagangkan di pasar. Dengan adanya 

perdagangan maka akan timbul perubahan nilai suatu instrument investasi yang 

memberikan capital gain. Besarnya capital gain dilakukan dengan analisis return 
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historis yang terjadi pada periode sebelumnya, sehingga dapat ditentukan besarnya 

tingkat kembalian yang diinginkan (expected return). 

2.1.11.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi return saham 

Menurut Alwi z. Iskandar (2003:87), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

retrun saham atau tingkat pengembalian, antara lain: 

1. Faktor Internal 

a) Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti 

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, 

laporan produksi, laporan keamanan produk dan laporan penjualan. 

b) Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti 

pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas atau hutang. 

c) Pengumuman badan direksi manajemen (management-board of 

director announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur 

manajemen, dan struktur organisasi. 

d) Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi, 

laporan divestasi dan lainnya. 

e) Pengumuman investasi (investment announcements), seperti 

melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha 

lainnya. 
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f) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti 

negoisasi baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya. 

g) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, Earnings Per 

Share (EPS) dan Dividend Per Share (DPS), Price Earnings Ratio 

(PER), Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), Price to Book Value (PBV), maupun Economic Value 

Added (EVA), dan Market Value Added (MPV)yang nilainya tidak 

tercantum dalam laporan keuangan dan lain-lain. 

2. Faktor Eksternal 

a) Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan 

deposito, kurs valuta asing, inflasi serta berbagai regulasi dan 

deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

b) Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan 

karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan 

perusahaan terhadap manajernya. 

c) Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, valume atau harga saham 

perdagangan, pembatasan atau penundaan trading. 

d) Gejolak politik luar negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan 

faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga 

saham di bursa efek suatu negara. 
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e) Berbagai isu baik dalam negeri dan luar negeri. 

3. Analisis Fundamental 

Analisis yang sangat berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. 

Analisis fundamental mempunyai konsep dasar bahwa perusahaan 

mempunyai konsep dasar bahwa nilai perusahaan tercermin dari kinerja 

keuangan perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai kinerja keuangan 

yang baik atau bagus, maka saham yang beredar di pasar modal yang 

akan diminati investor dan harganya akan ikut meningkat. Analisis ini 

merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan 

datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham dimasa yang datang dan menerapkan 

hubungan variabel-variabel tersebut dengan taksiran harga saham. 

4. Analisis Teknikal 

Analisis ini sering di pakai oleh investor, dan biasanya data yang 

digunakan dalam analisis ini berupa grafik atau program computer. 

Analisis ini berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham, 

volume perdagangan, indeks harga saham baik individu maupun 

gabungan, serta faktor lain yang bersifat teknik. Analisis teknikal pada 

dasarnya merupakan upaya untuk menentukan saat yang terbaik dalam 

membeli atau menjual saham dengan memprediksi pergerakan harga 

jangka pendek suatu saham dengan memanfaatkan indikator teknik atau 

menggunakan analisis grafik. 
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2.1.12 Indeks LQ45 

Menurut Hartono (2009), saham LQ45 adalah indeks yang pertama kali 

diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997 yang terdiri dari 45 saham-saham paling 

aktif diperdagangkan. Pertimbangan yang mendasari pemilihan saham yang masuk 

indeks LQ45 adalah likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi yang diseleksi 

melalui beberapa kriteris pemilihan yaitu : 

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar 

regular (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir). 

2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar 

selama 12 bulan terakhir). 

3. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan. 

Kriteria yang kedua adalah : 

1. Merupakan urutan tertinggi yang mewakili sektornya dalam klasifikasi 

industri BEJ sesuai dengan nilai kapitalisasi pasarnya. 

2. Merupakan urutan tertinggi berdasarkan frekuensi transaksi (Tjiptono, 

2001, p. 95-96). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Douglas J. Skinner dan Richard G. Sloan (2000) yang berjudul Earnings Surprise, 

Growth Expectation, and Stock Returns. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian mereka adalah Stock Return dan variabel independen yang mereka gunakan 
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adalah Growth Expectation, dan Earning Surprise yang diproksikan dengan Good 

dan Bad. Variabel dependen dalam penelitian ini sama dengan variabel dependen 

yang digunakan oleh penelitian Skinner dan Sloan (2000). Sedangkan variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian Skinner 

dan Sloan (2000). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pertumbuhan, Laba, dan Earnings Per Share. Sampel yang digunakan pada penelitian 

Skinner dan Sloan (2000) di ambil dari COMPUSTAT. Mereka memperoleh data 

pada perkiraan konsensus laba kuartalan, dan harga saham pada periode 1984 – 1996 

untuk dijadikan sampel penelitian. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

termasuk saham indeks LQ45 dengan periode waktu 2014 – 2016. 

Menurut hasil penelitian Nurkharomi et al, (2017) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham sedangkan menurut hasil penelitian Firmansyan et al, (2017) dan  menurut 

hasil penelitian Lamboan et al, (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan 

memiliki pangruh positif terhadap return saham. Menurut hasil penelitian Andriana et 

al, (2014) menunjukkan bahwa laba mempunyai pengaruh terhadap return saham 

memperjelas penelitian Yocelyn & Christiawan (2012) bahwa laba memang 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Menurut hasil penelitian Siti Resmi, 

(2002) menunjukkan bahwa earning per share mempunyai pengaruh paling kuat dan 

signifikan terhadap return saham. Untuk memperjelas menurut hasil penelitian 
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Magdalena & Nugroho, (2011) earning per share memang memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap return saham. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama Penelitian 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel Objek 

Penelitian 

Hasil 

Independen Dependen 

1 Douglas J. 

Skinner dan 

Richard G. Sloan 

(2000) 

Earnings 

Surprise, 

Growth 

Expectation, 

and Stock 

Returns 

Earnings 

Surprise, 

Growth 

Expectation 

Stock 

Returns 

Perusahaan 

yang terdaftar 

di 

COMPUSTAT 

periode 1984 – 

1996 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa Earnings 

Surprise dan 

Growth 

Expectation 

berpengaruh 

terhadap Stock 

Returns 

2 Laili Fitri 

Maddaniah 

Nurkharomi, 

Nurdin, dan Azib 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

dan Agency 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

Agency Cost 

Return 

Saham 

Perusahaan 

LQ45 Periode 

2013-2015 

Hasil dari 

pengujian secara 

bersama-sama 

(simultan) tidak 
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(2017) Cost terhadap 

Return Saham 

terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

Pertumbuhan 

Perusahaan dan 

Agency Cost 

terhadap Return 

Saham. 

Dan hasil dari 

pengujian secara 

parsial tidak 

terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

Pertumbuhan 

Perusahaan, dan 

Agency Cost 

terhadap Return 

Saham. 

3 Siska Andriana, 

Abdul Halim, Ati 

Analisis 

Pengaruh Laba 

Laba 

Akuntansi, 

Return 

Saham 

Perusahaan 

Manufaktur 

Hasil dari 

penelitian ini 
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Retna Sari (2016) Akuntansi, 

Total Arus kas 

dan Size 

Perusahaan 

terhadap 

Return Saham 

Total Arus 

kas dan Size 

Perusahaan 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

selama tahun 

2014 

menunjukkan 

bahwa laba 

akuntansi, total 

arus kas, size 

perusahaan 

berpengaruh 

secara parsial 

dan simultan 

terhadap return 

saham, serta 

laba akuntansi 

berpengaruh 

dominan 

terhadap return 

saham. 

4 Satria Pratama 

dan Dinnul Alfian 

Akbar (2014) 

Pengaruh Laba 

Akuntansi dan 

Komponen 

Arus Kas 

terhadap 

Return Saham 

Laba 

Akuntansi 

dan 

Komponen 

Arus Kas 

Return 

Saham 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2010-

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa laba 

akuntansi 

berpengaruh 

signifikan 
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2012 terhadap return 

saham 

5 Maria Magdalena 

dan Danang Adi 

Nugroho (2011) 

Pengaruh 

Earning Per 

Share, Price 

Earning Ratio, 

Quick Ratio 

Terhadap 

Return Saham 

Earning Per 

Share, Price 

Earning 

Ratio, Quick 

Ratio 

Return 

Saham 

Perusahaan 

Property 

Manufaktur di 

BEI periode 

2004-2008 

Hasil dari uji 

parsial 

menunjukkan 

bahwa Earning 

Per Share (EPS) 

mempunyai 

pengaruh positif 

yang signifikan 

terhadap return 

saham 

6 Ardi Manuel 

Lamboan, Jullie J. 

Sondakh, 

Winston Pontoh 

(2007) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Growth, Size 

Terhadap 

Return Saham 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Growth, Size 

Return 

Saham 

Perusahaan 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

 

7 Nur Aini (2009) Pengaruh laba 

dan komponen 

arus kas 

Laba dan 

komponen 

arus kas 

Return 

Saham 

(Studi empiris 

pada 

perusahaan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa laba 
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terhadap return 

saham 

terdaftar di 

BEI periode 

tahun 2007–

2009) 

akuntansi 

berpengaruh 

positif terhadap 

return saham 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian landasan teori di atas, dapat dibuat suatu kerangka 

pemikiran yang menggambarkan variabel-variabel yang mengacu pada Return 

Saham. Kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen 

         

 

            Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

Pertumbuhan 

(X1) 

 

Laba 

(X2) 

Return Saham 

(Y) 

Earningn Per 

Share 

(X3) 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Hubungan Pertumbuhan Perusahaan dengan Return Saham 

Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun 

eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberikan tanda bagi 

perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu 

perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek menguntungkan, dan 

investor pun akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari investasi 

yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik (Safrida, 2008). 

Menurut hasil penelitian Nurkharomi et al., (2017) menunjukkan tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan perusahaan terhadap return 

saham. 

H1 : Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap return 

saham. 

2.4.2 Hubungan Laba dengan Return Saham 

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba, cenderung 

harga sahamnya juga akan meningkat. Maksudnya jika perusahaan memperoleh laba 

yang semakin besar, maka secara teoretis perusahaan akan mampu membagikan 

dividen yang semakin besar dan akan berpengaruh secara positif terhadap return 

saham. Penelitian Linda, (2005) menyatakan bahwa peningkatan laba akuntasi dapat 

mendorong invetor untuk lebih tertarik dalam membeli saham perusahaan. 
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Ketertarikan investor untuk membeli saham perusahaan dapat meningkat harga saham 

perusahaan dan berujung pada meningnkatnya return saham perusahaan. 

Dari pernyataan di atas dan hasil penelitian menurut Nur Aini (2009), dan 

Yocelyn & Christiawan, (2012) dapat disimpulkan bahwa laba akuntansi mempunyai 

pengaruh positif terhadap return saham. Dengan adanya pengaruh positif 

mengindikasikan bahwa tinggi atau meningkatnya laba akan diikuti oleh kenaikan 

atau penurunan return saham. 

H2 : Laba Akuntansi berpangaruh positif terhadap return saham. 

2.4.3 Hubungan Earning Per Share (EPS) dengan Return Saham 

Semakin banyaknya permintaan investor terhadap saham peruahaan akan 

mengakibatkan harga saham meningkat. Karena harga saham meningkat akan 

mempengaruhi tingkat return yang diharapkan, yang tentunya akan naik. Semakin 

tinggi EPS akan meningkatkan harga saham dan tingkat return yang diharapkan. 

 Menurut hasil penelitian Maria Magdalena dan Danang Adi Nugroho (2011) 

menunjukkan bahwa EPS berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. 

H3 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap return 

saham. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek (populasi) dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Sampel pada penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 pada periode yang 

telah ditentukan. Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan diambil dari 

COMPUSTAT. Sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan yang termasuk 

dalam indeks LQ45 untuk membedakan dari sampel penelitian terdahulu. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara 

purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Berikut kriteria penilaian dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini : 

1. Perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

selama periode penelitian dari tahun 2014-2016. 

2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit dari 

tahun 2014-2016. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, 
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digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:8). 

3.3 Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari 

laporan keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Menurut Winarno (2011), data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan 

antara data runtun waktu (time series) dan data seksi silang (cross section). Data 

oanel memiliki karakteristik yaitu terdiri dari atas beberapa objek dan meliputi 

beberapa periode waktu. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder. Dengan menggunakan data keuangan ang diambil dari laporan keuangan 

tahunan yang telah diaudit perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 periode 

2014-2016. 

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
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Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, 

literature, dan peraturan regulator yang mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengambil data-data 

sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data laporan keuangan dan 

laporan audit didapatkan melalui website Bursa Efek Indonesia. Periode 

data tahun 2014-2016. 

3.4 Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen 

dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu return saham. Variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan, laba, dan earning per share. 

3.4.1 Variabel Dependen (Return Saham) 

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variable bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Return Saham (Rit). Menurut Jogiyanto Hartono (2010:205), 

return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return 

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

merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Return 

realisasi sangat penting karena dapat digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja 
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perusahaan. Return eskpektasi adalah return yang diharapkan di masa mendatang dan 

masih bersifat tidak pasti.Secara sistematis Rit dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Rit = 
𝑃𝑖𝑡−𝑃𝑖𝑡−1

𝑃𝑖𝑡−1

 

Keterangan : 

Rit : return saham satu pada periode t 

Pit : Harga saham satu pada periode t 

Pit-ı : Harga saham satu pada periode t-ı 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

3.4.2.1 Pertumbuhan Perusahaan 

Tingkat pertumbuhan aset perusahaan (asset growth) merupakan suatu 

komponen untuk menilai prospek perusahaan pada masa yang akan datang (Murni 

dan Adriana, 2007). Pada penelitian ini tingkat pertumbuhan perusahaan diukur 

dengan melihat pertumbuhan aset suatu perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Halim, 2005): 

GROWTH =  
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇 𝑛−𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇 𝑛−ı

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇 𝑛−ı
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Keterangan : 

Total Asset  : Jumlah asset yang dimiliki perusahaan 

Total Asset n-ı : Jumlah asset yang dimiliki perusahaan di tahun sebelumnya 

3.4.2.2 Laba 

Menurut (Aini, 2009), laba merupakan informasi utama yang disajikan dalam 

laporan keuangan, sehingga angka dalam laba merupakan salah satu objek yang 

dicermati oleh pemakai laporan keuangan. Laba merupakan indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Dengan informasi laba pemakai 

laporan keuangan juga dapat mengevaluasi kinerja manajemen, serta dapat 

memperkirakan earnings power, untuk memprediksi laba. Laba dapat dirumuskan 

sebagai berikut (Muqodim, 2005:131) : 

Laba =  Laba t − Laba t−ı

Laba t−ı
 

Keterangan : 

Laba t   : laba periode sekarang 

Laba t-ı  : laba periode sebelumnya 

3.4.2.3 Earning Per Share (EPS) 

Selanjutnya, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

earning per share (EPS). Menurut Darmadji (2006:195) pengertian laba per lembar 

saham atau EPS yaitu merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan 
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(laba) yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar sahamnya. Laba 

merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan, karena itu para pemodal 

seringkali memuaskan perhatian pada besarnya earning per share (EPS) dalam 

melakukan analisis saham. Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan 

pemegang saham karena semaki besar dividen yang disediakan untuk pemegang 

saham. EPS dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

EPS =  
laba bersih

jumlah saham yang beredar
 

Jika pada perusahaan tersebut terdapat saham preferen, maka rumus yang 

digunakan adalah : 

EPS =  
laba bersih− dividen saham preferen

jumlah saham yang beredar
 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Rumus 

Skala 

Pengukuran 

1. Return Saham return merupakan salah 

satu faktor yang 

memotivasi investor 

berinvestasi dan juga 

merupakan imbalan atas 

 

 

Rit = 
𝑃𝑖𝑡−𝑃𝑖𝑡−ı

𝑃𝑖𝑡−ı
 

 

 

 

Rasio 
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keberanian investor 

menanggung risiko 

(Tandelilin, 2001) 

2. Pertumbuhan 

Perusahaan 

Peningkatan aktiva atau 

asset yang digunakan 

dalam aktiva operasional 

(Amalia, 2011) 

Total asset 

dikurang total 

asset tahun 

sebelumnya 

dibagi dengan 

jumlah saham 

keseluruhan   

 

 

 

Rasio 

3. Laba laba merupakan informasi 

utama yang disajikan 

dalam laporan keuangan, 

sehingga angka dalam laba 

merupakan salah satu 

objek yang dicermati oleh 

pemakai laporan keuangan 

(Aini, 20019) 

Laba = laba 

periode 

sekarang 

dengan laba 

periode 

sebelumnya 

kemudian 

dibagi dengan 

laba pada 

periode 

sebelumnya 

 

 

 

 

Rasio 
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4. EPS EPS merupakan rasio yang 

menunjukkan berapa besar 

keuntungan (laba) yang 

diperoleh investor atau 

pemegang saham per 

lembar sahamnya 

(Darmadji, 2005:195) 

 

 

EPS = 

Laba bersih / 

jumlah saham 

yang beredar 

 

 

 

Rasio 

 

3.5 Metode Analisi Data 

3.5.1 Analisi Persamaan Regresi 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda 

(multiple regression). Multiple Regression ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan bariabel 

dependen untuk kinerja masing-masing perusahaan. Sebelum melakukan uji asumsi 

klasik guna mendapatkan hasil terbaik (Ghozali, 2013). Analisis data yang 

menggunakan analisis multiple regression ini menggunakan model: 

Rit =  + Growth + Laba + EPS + itπ

 

Keterangan : 

Rit  : Return saham  

α  : Konstanta 
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Growth : Pertumbuhan Perusahaan 

Laba  : Laba Perusahaan 

EPS  : Earning Per Share 

εi, t  : Error Term 

3.1.1 Analisis Regresi Data Panel 

Analisis regresi ini menyangkut hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Dalam analisis model data panel dikenal tiga macam 

pendekatan, yaitu pendekatan Ordinary Least Square/OLS (Common Effect), 

pendekatan efek tetap (Fixed Effect), dan pendekatan efek acak (Random Effect) 

(Gujarati, 2006). 

Metode Ordinary Least Square/OLS (Common Effect) merupakan metode 

analisis data panel yang sering digunakan (Gujarati, 2006). Metode pendekatan efek 

tetap (Fixed Effect) merupakan metode yang mampu menunjukkan perbedaan 

konstanta antar objek (Winarno, 2011). Sedangkan, menurut Widarjono (2009) 

pendeketan efek acak (Random Effect) digunakan untuk mengatasi permasalahan 

apabila terdapat kelemahan dalam pendekatan efek tetap (Fixed Effect). Berikut ini 

terdapat langkah pengujian yang harus dilakukan untuk menentukan model estimasi 

yang tepat, yaitu: 

1. Uji Chow 

Uji Chow adalah alat untuk menguji test for equality of coefficients 

atau uji kesamaan koefisien (Ghozali, 2016:175). Menurut Widarjono 
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(2009), dalam melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis dalam uji 

chow ini dilakukan melalui uji statistic F dan uji statistic log likelihood ratio 

(uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan (Widarjono, 2009): 

Ho = Menggunakan model Common Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross Ssction Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas 

pada cross section Chi Square < 0,05. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan structural dalam 

pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis 

fixed effect atau random effect (Widarjono, 2009). Hipotesis yang digunakan 

oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman sebagai berikut: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

Cross Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada 

Cross Section Random < 0,05. 

3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2016:19), statistic deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 
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maksimum, sum, range, kuortosis dan skewness. Tujuan analisis ini adalah untuk 

melihat sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah 

ditetapkan. 

3.5.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t 

dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalua 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

Ada du acara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistic (Ghozali, 2016:154). Dasar pengembalian 

keputusan adalah melihat angka probabilitas, dengan ketentuan: 

1. Probabilitas > 0.05 : hipotesis diterima karena data berdistribusi secara 

normal. 

2. Probabilitas < 0,05 : hipotesis ditolak karena data tidak berdistribusi normal. 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh model regresi yang memberikan hasil Best Linear 

Unbised Estimator (BLUE), model tersebut perlu diuji asumsi klasik dengan metode 

Ordinary Least Square (OLS) atau pangkat kuadrat terkecil biasa. Model regresi 

dikatakan BLUE apabila tidak terdapat Autokolerasi, Miltikolinearitas, 

Heteroskedastisitas, dan Normalitas. Berikut ini penjelas mengenai uji asumsi klasik 

yang akan dilakukan. 
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3.5.4.1 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apaah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengmatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengmatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residual (SRESID). 

Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka menginidikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). 

3.5.4.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apabila dalam regresi ditemukan 

adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak mengandung kolerasi di antara variabel-variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesame 

vaariabel indenpenden dengan nol. Pendeteksian keberadaan multikolinearitas dapat 

dilihat dari tolerance dan lawan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Apabila nilai tolerance di atas 10 persen dan VIF dibawah 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2016:103). 
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3.5.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier dapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode 

t-1 (sebelumnya). Apabila terjadi kolerasi, disinyalir ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul disebabkan adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Hal ini sering ditemukan 

pada data runtut waktu atau time series karena “gangguan” pada individe/kelompok 

yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari  autokorelasi. Untuk mendeteksi adat tidaknya autokorelasi, maka 

dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW). Model dikatakan bebas dari autokorelasi 

jika nilai dw lebih besar dari nilai du pada table (Ghozali, 2006:107). 

3.5.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.5.5.1 Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel pertumbuhan, laba, dan 

earning per share (EPS) terhadap return saham menggunakan uji signifikansi 

parameter individual (uji t). uji regresi parsial merupakan pengujian yang dilakukan 

terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016:97). Adapun 

mengenai hipotesis-hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Jika t hitung > t atau probabilitas <0.05 tabel maka variabel X secara 

individu (Parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.   
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2. Jika t hitung < t atau probabilitas >0.05 tabel maka variabel X secara 

individu (Parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Y. 

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

a. Ho1 : ß1 = 0   

Pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap return saham 

Ha1 : ß1 ≠ 0 

Pertumbuhan berpengaruh terhadap return saham 

b. Ho2 : ß2 = 0 

Laba tidak berpengaruh terhadap return saham 

Ha2 : ß2 ≠ 0 

Laba berpengaruh terhadap return saham   

c. Ho2 : ß3 = 0 

Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap return saham 

Ha2 : ß3 ≠ 0 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap return saham 

3.5.5.2 Koefisien Determinasi (R²) 

Uji Koefisien Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R Square 

menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskann hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
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independen (Winarno, 2011). Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol (0) 

sampai denga satu (1). Apabila nilai R square (R²) semakin mendekati satu, maka 

variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil R square, maka 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

semakin terbatas. Nilai R square mempunyai kelemahan yaitu nilai R square akan 

meningkat setiap pada penambahan satu variabel independen meskipun variabel 

independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R 

square pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R², nilai 

Adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan 

kedalam model. Dalam kenyataan nilai Adjusted R² dapat bernilai negative, walaupun 

yang dikehendaki harus bernilai positif (Ghozali, 2016:95). 

Menurut Gujarati (2006), jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R² 

negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R² = 

1, maka Adjusted R² = R² = 1 sedangkan jika nilai R² = 0, maka adjusted R² = (1-

k)/(n-k). Jika k > 1, maka adjusted R² akan bernilai negatif. Dengan demikian 

Adjusted R² square digunakan untuk dapat dievaluasi model regresi mana yang 

terbaik. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan data 

tersebut. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang termasuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar dan telah go public di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2014-2016. BEI dipilih sebagai sumber data utama 

karena di Indonesia pasar saham terbesar dan paling utama adalah  BEI. Pemilihan 

sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses 

seleksi sampel dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Kriteria Pemilihan Sample 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2016 

27 

Laporan keuangan yang menggunakan mata uang rupiah dalam 

pelaporannya 

27 

Pengaruh Pertumbuhan..., Jessica Dwitari, Ak.-IBS, 2017



60 
 

 
indonesia banking school 

 
 

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan selama 3 tahun 

berturut-turut yaitu tahun 2014-2016. 

27 

Jumlah perusahaan yang menjadi sample penelitian 
27 

Total Observasi (3Tahun) 
81 

Outliers  
(48) 

Total observasi dalam penelitian  
33 

Sumber : www.idx.co.id, data diolah oleh penulis 

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat adanya outliers sebanyak 15 data dengan 

cara melihat residual plot pada software eviews 9.0. Outliers adalah data yang 

memiliki karakteristik unik, seperti memiliki penyimpangan yang berbeda jauh jika 

dibandingkan dengan observasi lainnya. Hal ini menyebabkan model penelitian 

menjadi kurang baik, sehingga harus dikeluarkan. Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan 

bahwa terdapat 27 sampel Perusahaan indeks LQ45 yang dijadikan data penelitian. 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

atas variabel-variabel independen yang di uji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran 
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statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum 

(max.), nilai minimum (min.) serta standar deviasi dari masing-masing variabel. 

Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian untuk melakukan analisis statistik 

deskriptif untuk melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews 9.0 diperoleh 

hasil analisis deskriptif sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 Y_RIT X1_GROWTH X2_LABA X3_EPS 

 Mean  0.085714  0.114859  0.185592  369.7066 

 Median  0.083770  0.102205  0.085005  196.1900 

 Maximum  0.492063  0.456783  2.161847  1589.910 

 Minimum -0.387500 -0.043147 -0.733270  1.033000 

 Std. Dev.  0.254612  0.087502  0.581510  450.8664 

 Skewness -0.184773  1.747155  2.177737  1.337994 

 Kurtosis  1.955697  8.418420  8.481244  3.641576 

     

 Jarque-Bera  1.687309  57.15804  67.39451  10.41224 

 Probability  0.430136  0.000000  0.000000  0.005483 

     

 Sum  2.828552  3.790357  6.124541  12200.32 

 Sum Sq. Dev.  2.074470  0.245012  10.82091  6504975. 

     

 Observations  33  33  33  33 

Sumber :  Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

1. Return Saham (Rit) 

Variabel Return Saham yang diproksikan dengan Rit merupakan variabel 

dependen dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan rumus return 
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saham yaitu harga saham tahun t dikurangi dengan harga saham tahun t-ı dibagi 

dengan harga saham tahun t-ı. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 9.0, seperti yang tampak disajikan dalam table 4.2, 

harga saham memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar  0.085714 dan nilai std.deviasi 

sebesar  0.254612. Hal ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) lebih tinggi dari nilai 

standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi 

dengan baik. 

Berdasarkan table 4.2, nilai maksimum return saham sebesar 0.492063 

dimiliki oleh perusahaan PT. Alam Sutra Realty (ASRI) pada tahun 2015, sedangkan 

untuk nilai minimum sebesar -0.387500 dimiliki oleh perusahaan PT. Jasa Marga 

(JSMR) pada tahun 2014. Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki harga saham yang tinggi dibandingkan dengan perusahan lainnya dalam 

periode penelitian, sedangkan nilai minimun menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki harga saham yang paling rendah dibandingkan dengan perusahaan 

lainnya dalam periode penelitian. 

2. Pertumbuhan Perusahaan 

GROWTH menunjukkan variabel pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan merupakan hal yang diinginkan oleh para investor, yang berharap dengan 

adanya pertumbuhan perusahaan yang stabil akan meningkatkan dividen yang akan 

dibagikan. GROWTH merupakan variabel independen (X1) dalam penelitian ini yang 

didapat dari total aset tahun n dikurangi dengan total aset tahun n-ı dibagi dengan 
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total aset tahun n-ı. Data statistik dekriptif diatas, minimum pertumbuhan 

perusahaannya ada di angka -0.043147, dengan angka maksimum    0.456783, yang 

menghasilkan nilai rata-rata (mean) sebesar    0.114859, nilai tersebut merupakan 

angka yang baik, dikarenakan memang perusahaan yang termasuk dalam indeks 

LQ45 memiliki nilai aset dan profitabilitas yang besar pula, maka pertumbuhan di 

angka 0.114859 merupakan angka yang baik, dan standar deviasi di 

kisaran   0.087502. 

3. Laba 

Variabel laba merupakan variabel independen (X2) dalam penelitian ini yang 

didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi dikurangi beban lain-lain ditambah 

pendapatan dikurangi pajak. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan 

menggunakan software Eviews 9.0, seperti yang terlihat disajikan dalam table 4.2, 

laba memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar  0.185592 dan nilai 

std.deviasi   0.581510. Nilai std.deviasi lebih tinggi dari nilai mean. Hal ini 

menunjukkan data yang kurang baik karena sebaran data lebih besar. Berdasarkan 

table 4.2, nilai maksimum laba sebesar    2.161847 dimiliki oleh perusahaan PT. Astra 

Argo Lerstasi (AALI) tahun 2016, sedangkan nilai minimum laba sebesar -0.733270 

dimiliki oleh perusahaan PT. Astra Argo Lerstasi (AALI) tahun 2015. Nilai 

maksimum menunjukkan bahwa laba memiliki nilai yang tinggi dibandingkan 

perusahaan lain pada periode penelitian, sedangkan nilai maksimum laba memiliki 

nilai yang rendah dibandingkan dengan perusahaan lain pada periode penelitian. 
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4. Earning Per Share 

Variabel Earning Per Share diproksikan dengan EPS merupakan variabel 

independen (X3) dalam penelitian ini yang didapat dari laba bersih dibagi jumlah 

saham yang beredar. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menggunakan 

software Eviews 9.0, seperti yang terlihat disajikan dalam table 4.2, EPS memiliki 

nilai rata-rata (mean) sebesar  369.7066 dan nilai std.deviasi 450.8664. Nilai 

std.deviasi lebih tinggi daripada nilai mean. Hal ini menunjukkan data yang kurang 

baik karena sebaran data lebih besar. Berdasarkan table 4.2, nilai maksimum EPS 

sebesar   1589.910 dimiliki oleh perusahaan PT. Astra Argo Lestari (AALI) tahun 

2014, sedangkan nilai minimum EPS sebesar 1.033000 dimiliki oleh perusahaan 

Bank BRI pada tahun 2015. Nilai maksimum menunjukkan bahwa EPS memiliki 

nilai yang tinggi dibandingkan perusahaan lain pada periode penelitian, sedangkan 

nilai maksimum EPS memiliki nilai yang rendah dibandingkan dengan perusahaan 

lain pada periode penelitian. 

4.3 Analisis Regresi Data Panel 

Untuk memilih model apa yang paling tepat digunakan dalam analisis antara 

model common effect,fixed effect, atau random effect. 

4.3.1 Uji Chow 

Analisis regresi ini menyangkut hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Dalam analisis model data panel dikenal tiga macam 

pendekatan, yaitu pendekatan Ordinary Least Square (Common Effect), pendekatan 
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efek tetap (fixed effect), dan pendekatan efek acak (Random Effect) (Gujarati, 2007). 

Tahap awal dalam mengestimasi model yaitu dengan melakukan Uji Chow. Uji Chow 

dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan Common Effect 

atau Fixed Effect. Jika nilai probabilitas Chi Square > 0,05 maka pendekatan yang 

digunakan adalah model common effect. Tetapi apabila nilai probabilitas chi square < 

0,05 maka pendekatan yang dilakukan adalah dengan model fixed effect. Jika tidak 

ditemukan sesuai ketentuan tersebut maka selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman. 

Hasil dari uji Chow adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.440721 (10,19) 0.9074 

Cross-section Chi-square 6.883970 10 0.7364 
     
     Sumber : Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

Berdasarkan pada Tabel 4.3 yang tertera di atas adalah bahwa nilai dari 

probabilitas dari Chi Square adalah sebesar 0.7364. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa nilai Chi Square > 0,05 atau 0,7364 > 0,05 yang berarti model yang terbaik 

untuk digunakan dalam penelitian adalah model common effect. 

Pengaruh Pertumbuhan..., Jessica Dwitari, Ak.-IBS, 2017



66 
 

 
indonesia banking school 

 
 

4.4 Uji Normalitas 

Data menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas Jarque-

Bera diatas 0,05 atau 5%. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual 

hasil regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak, Karena data yang terdistribusi 

normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan Teknik analisis regresi data 

panel. Hasil uji normalitas sebagai berikut : 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: Residuals
Sample 1 33
Observations 33

Mean       2.52e-17
Median   0.007091
Maximum  0.373318
Minimum -0.402678
Std. Dev.   0.231189
Skewness   0.030355
Kurtosis   1.952860

Jarque-Bera  1.512759
Probability  0.469363

Sumber : Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan eviews 9.0, seperti yang 

tampak disajikan pada gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa semua variable telah 

terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probability 0.469363 

yang berada diatas α=0,05. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data 

telah terdistribusi normal dengan observasi sebanyak 33. 
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4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier 

antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik adalah bahwa 

data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. Cara untuk melihat 

masalah di dalam multikolinieritas adalah dengan menggunakan correlation matrix 

seperti pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 GROWTH LABA EPS 

GROWTH  1.000000  0.113869  0.099974 

LABA  0.113869  1.000000 -0.230355 

EPS  0.099974 -0.230355  1.000000 

Sumber : Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien 

korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka dapat disimpulkan 

bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikoleniaritas. Hasil yang 

didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan korelasi antar variabel kurang 

dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikoleniaritas di dalam penelitian ini. 
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4.5.2 Uji Autokolerasi 

Pengujian autokolerasi ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan antara 

residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Pengujian yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (Uji D-W). Ketentuan yang 

ditetapkan dalam pengujian ini adalah apabila nilai D-W berada diantara 1,54-2,46 

maka tidak terdapat autokolerasi. Berikut adalah hasil uji autokolerasi : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokolerasi 

     
     R-squared 0.176715     Mean dependent var 2.52E-17 

Adjusted R-squared 0.024255     S.D. dependent var 0.231189 
S.E. of regression 0.228368     Akaike info criterion 0.047250 
Sum squared resid 1.408105     Schwarz criterion 0.319343 
Log likelihood 5.220367     Hannan-Quinn criter. 0.138801 
F-statistic 1.159093     Durbin-Watson stat 1.668233 
Prob(F-statistic) 0.354534    

     
     

Sumber : Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, seperti yang tampak 

disajikan pada table 4.6 bahwa nilai DW pada model penelitian sebesar 1.668233 

yang artinya bahwa nilai DW sesuai dengan krtiteria yang telah ditetapkan, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mngalami autokolerasi. 

4.5.3 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan meregresikan variable 

independen terhadap resid kuadrat atau terhadap logaritma natural resid (LN resid). 
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Apabila p-value > 0,05, maka dapat dikatakan tidak adanya heterokedastisitas pada 

data. Sebaliknya, jika p-value < 0,05, maka adanya heterokedastisitas pada model 

penelitian. Dalam penelitian ini, uji heterokadstisitas dilakukan dengan menggunakan 

Uji Park. Berikut adalah hasil heterokedastisitas : 

Table 4.7 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Dependent Variable: RESID^2  
Method: Least Squares   
Date: 09/19/17   Time: 07:02  
Sample: 1 33    
Included observations: 33   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.058213 0.011819 4.925160 0.0000 

X1_GROWTH^2 -0.234097 0.257460 -0.909255 0.3707 
X2_LABA^2 0.000320 0.008773 0.036527 0.9711 
X3_EPS^2 -5.01E-09 1.51E-08 -0.332696 0.7418 

     
     Sumber : Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan software Eviews 9.0 

sebagaimana yang telah terlampir pada table 4.7, bahwa tidak adanya probabilitas 

koefisien yang nilainya dibawah 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

heterokedastisitas. 
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4.6 Analisis Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, dengan terdiri dari 27 

perusahaan dan jumlah  sampel selama periode 3 tahun sehingga sampel keseluruhan 

sebanyak 81, dengan persamaan sebagai berikut ini : 

Rit =  + Growth + Laba + EPS + itπ

Analisa hasil dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai berikut : 

Table 4.8 

Hasil Regresi Persamaan 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1_GROWTH -0.469848 0.524985 -0.894975 0.3782 

X2_LABA 0.189631 0.080364 2.359652 0.0252 
X3_EPS -0.000116 9.70E-05 -1.193383 0.2424 

C 0.147286 0.078613 1.873561 0.0711 
     
     Sumber : Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data cross 

section sebagai berikut: 

Rit= 0.147286 - 0.469848 Growth + 0.189631 laba - 0.000116 EPS 

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu : 

a. Apabila Pertumbuhan (GROWTH), Laba, dan Earning Per Share (EPS) 

diasumsikan nol, maka Return Saham (Rit) yang dihasilkan 0.147286. 
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b. Koefisien untuk GROWTH sebesar -0.469848. Hal ini menunjukkan bahwa 

GROWTH akan mengalami pengurangan sebesar -0.469848 satuan untuk setiap 

peningkatan satu satuan tingkat GROWTH dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah konstan. 

c. Koefisien untuk laba sebesar 0.189631. Hal ini menunjukkan bahwa laba akan 

mengalami penambahan sebesar 0.189631 satuan untuk setiap peningkatan satu 

satuan tingkat laba dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain 

adalah konstan. 

d. Koefisien untuk EPS sebesar -0.000116. Hal ini menunjukkan bahwa EPS akan 

mengalami pengurangan sebesar -0.000116 satuan untuk setiap peningkatan satu 

satuan tingkat EPS dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain 

adalah konstan. 

4.7 Uji Hipotesis 

4.7.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan antara 

variabel independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi persamaan 

regresi. Dalam penelitian ini hasil dari pengujian koefisien determinasi adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.9 

Koefisien Determinasi 

     
     R-squared 0.175524     Mean dependent var 0.085714 

Adjusted R-squared 0.090234     S.D. dependent var 0.254612 
S.E. of regression 0.242853     Akaike info criterion 0.120492 
Sum squared resid 1.710350     Schwarz criterion 0.301887 
Log likelihood 2.011886     Hannan-Quinn criter. 0.181526 
F-statistic 2.057959     Durbin-Watson stat 2.612383 
Prob(F-statistic) 0.127661    

     
     

umber : Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

Nilai Adjusted R-squared model penelitian pada tabel 4.9 adalah sebesar 

0.090234 atau 9,02%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan (GROWTH), laba, 

dan Earning Per Share (EPS), mampu menjelaskan pengaruh kepada return saham 

hanya sebesar 9,02%. Sisanya yaitu sebesar 90,98% dijelaskan oleh faktor lain yang 

tidak diluar variabel yang diteliti. 

4.7.2 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variable 

independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variable 

dependen. Untuk menentukan pengaruh antar variabel terdapat batasan-batasan 

signifikan t level 0,05 (α=5%). 
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Tabel 4.10 

Uji Parsial 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1_GROWTH -0.469848 0.524985 -0.894975 0.3782 

X2_LABA 0.189631 0.080364 2.359652 0.0252 
X3_EPS -0.000116 9.70E-05 -1.193383 0.2424 

C 0.147286 0.078613 1.873561 0.0711 
     
     Sumber : Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

Berdasarkan tabel diatas, kesimpulan yang dapat diambil dari uji t 

persamaan adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian Hipotesis 1 : 

Ho1 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

Ha1 : Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap 

return saham. 

Pengujian Hipotesis 1 (H1) ditolak yaitu Pertumbuhan Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 

4.10 uji t menunjukkan bahwa nilai t-tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 1,66543 

dan hasil t-hitung dari variabel pertumbuhan perusahaan sebesar -0.894975 dengan 

nilai probabilitas pertumbuhan perusahaan senilai 0.3782 > 0,05 yang berarti tidak 

signifikan dan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.469848. Hasil ini 
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menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

return saham maka Ho1 diterima Ha1 ditolak. 

2. Pengujian Hipotesis 2 : 

Ho2 : Laba Akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

Ha2 : Laba Akuntansi berpengaruh positif terhadap return saham. 

Pengujian Hipotesis 2 (H2) diterima yaitu Laba berpengaruh positif terhadap 

return saham. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.10 uji t menunjukkan 

bahwa nilai t-tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 1,66543 dan hasil t-hitung dari 

variabel laba sebesar 2.359652 dengan nilai probabilitas laba senilai 0.0252 < 0,05 

yang berarti signifikan dan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.189631. Hasil ini 

menunjukkan bahwa laba memiliki pengaruh terhadap return saham maka Ho2 

ditolak Ha2 diterima. 

3. Pengujian Hipotesis 3 : 

Ho3 : Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh positif  terhadap 

return saham. 

Ha3 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

Pengujian Hipotesis 3 (H3) ditolak yaitu earning per share berpengaruh 

positif terhadap return saham. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.10 
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uji t menunjukkan bahwa nilai t-tabel dengan α = 5% diperoleh nilai 1,66543 dan 

hasil t-hitung dari variabel earning per share sebesar -1.193383 dengan nilai 

probabilitas earning per share senilai 0.2424 > 0,05 yang berarti tidak signifikan dan 

dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.000116. Hasil ini menunjukkan bahwa 

earning per share tidak memiliki pengaruh terhadap return saham maka Ho2 

diterima Ha2 ditolak. 

4.8 Analisis Hasil Penelitian 

4.8.1 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil pengujian pada table 4.10, pertumbuhan perusahaan 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3782 > 0,05. Nilai koefisien regresi -0.469848 

yang berarti pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan Indeks LQ45 yang terdaftar di BEI. Tidak berpengaruhnya pertumbuhan 

perusahaan terhadap return saham dikarenakan pada periode 2013-2015 

perekonomian global mengalami kenaikan dan penurunan, hal tersebut disebabkan 

pertumbuhan ekonomi yang menurun, harga komoditas yang masih rendah, dan 

ketidakpastian di pasar keuangan yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi global 

pada 2016 masih belum kuat dan tidak merata, tercatat sebesar 3,1% sedikit lebih 

rendah dari capaian pada 2015 sebesar 3,2%. Turunnya keuntungan perusahaan akan 

membuat return saham di bursa akan mengalami penurunan, sehingga, para investor 

yang ingin menanamkan modalnya tidak hanya melihat dari pertumbuhan perusahaan 

saja, dapat juga dilihat dari faktor lain. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Masril & Firmansyah (2017) yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap return saham. 

4.8.2 Pengaruh Laba terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil pengujian pada table 4.10, laba akuntansi memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0.0252 < 0,05. Nilai koefisien regresi 0.189631 yang bearti laba 

akuntansi berpengaruh terhadap return saham perusahaan Indeks LQ45 yang terdaftar 

di BEI. Hal ini menunjukkan jika laba mengalami peningkatan, tentu saja akan diikuti 

dengan return saham yang mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya jika laba 

mengalami penurunan belum tentu diikuti dengan return saham yang mengalami 

penurunan juga. Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur keberhasilan 

operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Semakin besar laba yang 

diperoleh perusahaan, maka perusahaan akan mampu membagikan dividen yang 

semakin besar kepada para investor. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan laba, cenderung harga sahamnya juga akan meningkat, sehingga 

perusahaan akan mampu membagikan dividen yang semakin besar dan akan 

berpengaruh secara positif terhadap return saham. 

4.8.3 Pengaruh Earning Per Share terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil pengujian pada table 4.10, earning per share memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0.2424 > 0,05. Nilai koefisien regresi -0.000116 yang bearti 

earning per share tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan Indeks LQ45 

yang terdaftar di BEI. Hal ini dapat dikatakan walaupun tingkat jumlah uang (rupiah) 
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yang dihasilkan dari setiap lembar saham biasa yang beredar semakin meningkat 

belum tentu return saham yang akan diterima oleh investor juga akan semakin 

meningkat, karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi return saham. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Maria Magdalena dan Danang Adi 

Nugroho (2011) yang menyatakan bahwa earning per share berpengaruh terhadap 

return saham. Jika earning per share meningkat makan harga saham juga akan 

meningkat, kenaikan harga saham akan menyebabkan meningkatnya return saham. 

4.9 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Pertumbuhan 

Perusahaan, Laba, dan Earning Per Share terhadap Return Saham pada perusahaan 

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015, terdapat beberapa 

hal yang dijadikan pertimbangan dan bisa manfaatkan bagi pihak investor dan pihak-

pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh Return Saham yaitu, 

Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH), Laba, dan Earning Per Share (EPS) terhadap 

Return Saham. Dari hasil analisis regresi mengenai pengaruh Pertumbuhan 

Perusahaan, Laba, dan Earning Per Share terhadap Return Saham yang telah 

dilakukan, ditemukan bahwa secara parsial variabel independen pertumbuhan 

perusahaan dan earning per share tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu return saham, sedangkan variabel independen laba berpengaruh terhadap 

variabel dependen yaitu return saham. 
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Hasil dari penelitian ini bahwa return saham dipengaruhi oleh faktor diluar 

penelitian ini, seperti kinerja perusahaan yang baik akan menghasilkan informasi laba 

yang baik dengan laba yang baik dan tinggi, makan pengembalian investasi yang 

akan didapatkan oleh investor akan tinggi juga. Hal ini mengindikasikan bahwa 

investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya diperusahaan karena adanya laba 

perusahaan dan informasi dari aktivitas operasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, 

maka penelitian ini dapat mendukung signalling theory dimana perusahaan dapat 

memberikan sinyal goodnews maupun badnews kepada investor melalui laporan 

keuangan. Manajer juga harus lebih meningkatkan lagi kegiatan penjualan pada 

perusahaan, agar laba dalam perusahaan juga meningkat. Investor cenderung akan 

tertarik pada perusahaan yang memiliki laba yang tingg, karena dengan laba yang 

tinggi akan menghasilkan return saham yang menjanjikan. Dan sesuai dengan 

penelitian yang saya lakukan, bahwa laba berpengaruh positif terhadap return saham.  
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis pengaruh 

pertumbuhan, laba dan eraning per share terhadap return saham pada perusahaan 

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2016. Berdasarkan 

Analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-

2016. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik yang lebih kecil 

dibandingkan t-tabel (-0.894975 < 1,66543) dengan nilai koefisien regresi 

sebesar -0.469848 dan nilai probabilitas  0.3782 lebih besar dari 0,05. 

2. Laba berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai t-statistik yang lebih besar dibandingkan t-tabel (2.359652 > 

1,66543) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.189631 dan nilai 

probabilitas 0,0252 lebih kecil dari 0,05. 

3. Earning Per Share tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-
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2016. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik yang lebih kecil 

dibandingkan t-tabel (-1.193383 < 1,66543) dengan nilai koefisien regresi 

sebesar -0.000116 dan nilai probabilitas 0,2424 lebih besar dari 0,05. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan indeks 

LQ45 periode 2014-2016. 

2. Referensi kajian teori dalam penelitian ini tergolong sedikit 

3. Penelitian terdahulu untuk penelitian ini tergolong sedikit karena dalam 

penelitian ini hanya ada 1 penelitian terdahulu dan tahun penelitian 

terdahulu sudah terlalu lama 

4. Data observasi yang digunakan terlalu sedikit 

5.3 Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Sebaiknya perusahaan terus meningkatkan kinerja dalam perusahaan 

untuk menarik para calon investor yang cenderung tertarik dengan kinerja 

perusahaan yang baik. 

2. Bagi Investor 
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Dalam pengambilan keputusan, harus lebih memperhatikan dan 

mempertimbangkan faktor - faktor diluar dari variabel penelitian ini 

untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian, dan 

memperpanjang periode sehingga akan lebih valid dalam hasil yang 

diperoleh. Dan diharapkan dapat menambahkan variabel lain dalam 

penelitian. 
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LAMPIRAN 

Lampiran I. Data Sampel 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 AKRA AKR Corporindo Tbk 

2 ASRI Alam Suta Realty Tbk 

3 ANTM Aneka Tambang Tbk 

4 AALI Astra Argo Lestari Tbk 

5 ASII Astra Internasional Tbk 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk 

7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

9 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

10 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

11 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 

12 CPIN Charoen Pokphan Indonesia Tbk 

13 BMTR Global Mediacom Tbk 

14 GGRM Gudang Garam Tbk 

15 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

16 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

17 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

18 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk 

19 KLBF Kalbe Farma Tbk 

20 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

21 MNCN Media Nusantara Citra Tbk  

22 LSIP PP London Sumatera Tbk 

23 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) 

Tbk  

24 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 

25 TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk 

26 UNTR United Tractor Tbk 

27 UNVR Unilever Tbk 
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Lampiran II. Data Seluruh Variabel 

NAMA PERUSAHAAN TAHUN Rit GROWTH LABA EPS 

AKR CORPORINDO (AKRA) 

2014 -0,058285714 0,010850425 -0,245773562 207,79 

2015 0,741504854 0,027925811 0,466738037 262,74 

2016 -0,163763066 0,041281707 -0,169380763 254,92 

ALAM SUTRA REALTY (ASRI) 

2014 0,302325581 0,173015671 0,323050908 55,85 

2015 -0,3875 0,105498964 -0,416728015 30,36 

2016 0,026239067 0,078902769 -0,241572068 25,89 

ANEKA TAMBANG (ANTM) 

2014 -0,02293578 0,008190435 -2,890041102 -81 

2015 -0,705164319 0,377090021 -2,177219712 -120 

2016 1,850318471 -0,012363439 -0,899100323 3 

ASTRA ARGO LESTARI (AALI) 

2014 -0,033864542 0,240265545 0,33487153 1.589,91 

2015 -0,346391753 0,159112057 -0,733269753 393,15 

2016 0,058359621 0,126148392 2,161847279 1.135,85 

ASTRA INTERNASIONAL (ASII) 

2014 0,091911765 0,102970177 -0,065674034 474 

2015 -0,191919192 0,039859847 -0,257189292 357 

2016 0,379166667 0,066901624 0,203597909 374 

BANK BCA (BBCA) 

2014 0,3671875 0,113074354 0,301518644 669 

2015 0,013333333 0,074512924 0,04527777 731 

2016 0,165413534 0,138576306 0,549034127 836 

BANK BNI (BBNI) 

2014 0,544303797 0,077378819 0,908233601 578 

2015 -0,181967213 0,220901075 0,750987517 487 

2016 0,107214429 0,185681217 -0,408860097 610 

BANK BRI (BBRI) 

2014 0,606896552 0,280704069 0,243180657 982,67 

2015 -0,019313305 0,095316246 0,004528716 1.030,43 

2016 0,021881838 0,142548228 0,663709823 1.071,51 

BANK BTN (BBTN) 

2014 0,385057471 0,102205219 -0,22690164 106 

2015 0,074688797 0,188302642 0,623607395 175 

2016 0,343629344 0,246560041 2,109094001 247 

BANK MANDIRI (BMRI) 

2014 0,372611465 0,166334675 0,193741795 851,66 

2015 -0,141531323 0,064352261 -0,04821796 871,5 

2016 0,251351351 0,141355645 0,973168945 591,71 

BUMI SERPONG DAMAI (BSDE) 

2014 0,399224806 0,246434813 0,372930733 211,31 

2015 -0,002770083 0,284137602 -0,412640307 112,44 

2016 -0,025 0,063018381 -0,139792053 93,32 
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CHAROEN POKPHAN (CPIN) 

2014 0,12 0,326941712 -0,309269226 107 

2015 -0,312169312 0,184394866 0,059398481 112 

2016 0,188461538 -0,028561698 0,19858711 135 

GLOBAL MEDIACOM (BMTR) 

2014 -0,25 0,203884568 0,084046299 52 

2015 -0,228070175 0,044466155 -0,789017975 3,7 

2016 -0,440909091 -0,074755543 2,377534173 14,7 

GUDANG GARAM (GGRM) 

2014 0,445238095 0,14674635 0,230697237 2,79 

2015 -0,093904448 0,090516019 0,197064923 3,345 

2016 0,161818182 -0,008720186 0,019751441 3,47 

INDOFOOD CBP (ICBP) 

2014 0,284313725 0,171282292 0,103072238 447 

2015 0,028625954 0,061173285 0,189392057 515 

2016 -0,363636364 0,088150188 0,201686559 309 

INDOFOOD SUKSES  (INDF) 

2014 0,022727273 0,10729696 -0,017187614 70 

2015 -0,233333333 0,066850125 0,011371981 45 

2016 0,531400966 -0,105160084 0,024029107 39 

INDOCEMENT TUNGGAL (INTP) 

2014 0,25 0,085605719 -0,012299268 1.413,82 

2015 -0,107 -0,043146642 -0,17369323 1.183,48 

2016 -0,31019037 0,090896131 -0,107579017 1.051,37 

JASA MARGA (JSMR) 

2014 0,492063492 0,135408348 0,310753891 206 

2015 -0,258865248 0,152700111 0,085005094 215,64 

2016 -0,173205742 0,456782796 0,36677813 276,97 

KALBE FARMA (KLBF) 

2014 0,464 0,098113982 0,062353573 44 

2015 -0,278688525 0,052828673 -0,021516164 42,76 

2016 0,147727273 0,111678243 0,129845763 49,06 

LIPPO KARAWACI (LPKR) 

2014 0,120879121 0,206414807 0,787959027 111,86 

2015 0,014705882 0,091667021 -0,794148134 23,51 

2016 -0,304347826 0,103495796 1,652161634 38,75 

MEDIA NUSANTARA CITRA 

(MNCN) 

2014 -0,032380952 0,415354831 0,033415965 125,76 

2015 -0,269685039 0,063514126 -0,317817262 84,26 

2016 -0,053908356 -0,016213968 0,223820762 98,88 

PP LONDON SUMATERA (LSIP) 

2014 -0,020725389 0,08530164 0,165688456 134 

2015 -0,301587302 0,015576363 -0,249151395 91 

2016 0,318181818 0,068969414 -0,187587719 87 

SEMEN INDONESIA (SMGR) 

2014 0,144876325 0,114369993 -0,045228272 938 

2015 -0,296296296 0,111309577 -0,999165585 762 

2016 -0,195175439 0,159194771 935,9776673 762 

TAMBANG BUKIT ASAM (PTBA) 
2014 0,225490196 0,268461624 -0,096836711 927 

2015 -0,638 0,136833674 -0,116648059 941 
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2016 1,762430939 0,099604991 -0,000160987 952 

TELKOM INDONESIA (TLKM) 

2014 0,33255814 0,101163727 0,052396824 149,83 

2015 0,083769634 0,171701147 0,115364911 157,77 

2016 0,281803543 0,08086753 0,130491064 196,19 

UNITED TRACTOR (UNTR) 

2014 -0,086842105 0,051075181 -0,212810222 1,44 

2015 -0,023054755 0,023357607 -0,327339849 1,033 

2016 0,253687316 0,03687621 0,568711286 1,341 

UNILEVER (UNVR) 

2014 0,242307692 0,113743128 0,134596203 701 

2015 0,145510836 0,101485084 -0,034361874 766 

2016 0,048648649 0,064574288 1,855489901 838 

 

 

Lampiran III. Hasil Statistik Deskriptif 

 Y_RIT X1_GROWTH X2_LABA X3_EPS 

 Mean  0.085714  0.114859  0.185592  369.7066 

 Median  0.083770  0.102205  0.085005  196.1900 

 Maximum  0.492063  0.456783  2.161847  1589.910 

 Minimum -0.387500 -0.043147 -0.733270  1.033000 

 Std. Dev.  0.254612  0.087502  0.581510  450.8664 

 Skewness -0.184773  1.747155  2.177737  1.337994 

 Kurtosis  1.955697  8.418420  8.481244  3.641576 

     

 Jarque-Bera  1.687309  57.15804  67.39451  10.41224 

 Probability  0.430136  0.000000  0.000000  0.005483 

     

 Sum  2.828552  3.790357  6.124541  12200.32 

 Sum Sq. Dev.  2.074470  0.245012  10.82091  6504975. 

     

 Observations  33  33  33  33 

Sumber :  Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 
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Lampiran IV. Hasil Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: Residuals
Sample 1 33
Observations 33

Mean       2.52e-17
Median   0.007091
Maximum  0.373318
Minimum -0.402678
Std. Dev.   0.231189
Skewness   0.030355
Kurtosis   1.952860

Jarque-Bera  1.512759
Probability  0.469363

 Sumber :  Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

 

Lampiran V. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Dependent Variable: RESID^2  
Method: Least Squares   
Date: 09/19/17   Time: 07:02  
Sample: 1 33    
Included observations: 33   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.058213 0.011819 4.925160 0.0000 

X1_GROWTH^2 -0.234097 0.257460 -0.909255 0.3707 
X2_LABA^2 0.000320 0.008773 0.036527 0.9711 
X3_EPS^2 -5.01E-09 1.51E-08 -0.332696 0.7418 

     
     Sumber :  Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 
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2. Hasil Uji Multikolenearitas 

 GROWTH LABA EPS 

GROWTH  1.000000  0.113869  0.099974 

LABA  0.113869  1.000000 -0.230355 

EPS  0.099974 -0.230355  1.000000 

Sumber :  Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

3. Hasil Uji Autokolerasi 

     
     R-squared 0.176715     Mean dependent var 2.52E-17 

Adjusted R-squared 0.024255     S.D. dependent var 0.231189 
S.E. of regression 0.228368     Akaike info criterion 0.047250 
Sum squared resid 1.408105     Schwarz criterion 0.319343 
Log likelihood 5.220367     Hannan-Quinn criter. 0.138801 
F-statistic 1.159093     Durbin-Watson stat 1.668233 
Prob(F-statistic) 0.354534    

     
     

Sumber :  Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

 

Lampiran VI. Hasil Uji Regresi Model Penelitian. 

1. Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.440721 (10,19) 0.9074 

Cross-section Chi-square 6.883970 10 0.7364 
     
     Sumber :  Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 
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2. Hasil Regresi Model Penelitian 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1_GROWTH -0.469848 0.524985 -0.894975 0.3782 

X2_LABA 0.189631 0.080364 2.359652 0.0252 
X3_EPS -0.000116 9.70E-05 -1.193383 0.2424 

C 0.147286 0.078613 1.873561 0.0711 
     
     Sumber :  Output Eviews 9.0 diolah, 2017. 

Pengaruh Pertumbuhan..., Jessica Dwitari, Ak.-IBS, 2017



 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 

I. DATA PRIBADI / PERSONAL DETAILS 

 

Nama / Name       : Jessica Dwitari 

Alamat / Address      : Jl. Intan Raya EE/1 RT 001/004 

         Sawah Baru, Ciputat - Tangsel 

No. Tlp/ Contact Number    : 082122409360 

Email       : jessicadwtr@gmail.com 

Tempat, Tanggal Lahir/ Place, Date of Birth  : Jakarta,  16 MEI 1995 

Jenis Kelamin / Sex      : Female 

Agama / Religion     : Muslim 

 

II. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL / FORMAL EDUCATION DETAILS 

 

2001 – 2007  SD Islam Al-Falaah 

2007 – 2010  MTS Negri 3 Jakarta Selatan 

2010 – 2013  SMAN  47 Jakarta Selatan 

2013 – 2017 STIE Indonesia Banking School  
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III. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL / NON FORMAL EDUCATION 

DETAILS 

  

2014     : Rindam Jaya Military Training  

2015  :Training Mandiri Mini Bank, Indonesia Banking 

School  

2015     : Zahir Accounting, Indonesia Banking School 

2016    : TOEFL at LPIA Cilandak 

IV. PENGALAM KERJA / JOB EXPERIENCE  

2016 :  2 weeks Internship at Bank Indonesia (BI) (2016) 

2016 :  1 months Internship at PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)  

V. PENGALAMAN ORGANISASI / ORGANIZATION EXPERIENCE  

• Member of Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) at MTS Negri 3 Jakarta 

Selatan (2008-2009) 

• Member of Super Cup 6 event at STIE Indonesia Banking School (2014) 

• Member of Rhytm Night 2015 event at STIE Indonesia Banking School (2015) 
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