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ABSTRACT 

 

   This research was written in order to find out the relation between 

earning per share, price earning ratio, distress risk, firm size and book to market 

ratio to stock return of the banking industry. The samples consist of 15 banking 

industries from 2004 through 2010 and still listed on IDX. 

   The selection of samples used purposive judgement sampling method and 

data analysis was treated as panel data. The statistic method used to test on the 

research hypothesis was panel data regression. 

   The result showed that the factors that affect significantly to the stock 

return were price earning ratio. The other factors such as earning per share, 

distress risk, firm size and book to market ratio had no significant relations. But, 

the other result of this research showed that earning per share, price earning ratio, 

distress risk, firm size and book to market ratio were simultaneously had significant 

affect to stock return. 

 

 Keywords : Earning per Share, Price Earning Ratio, Distress Risk, Firm Size, 

Book           to Market Ratio, Return 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau 

lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang (Jones, 2010). Investasi juga 

dapat berupa komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan 

pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang (Eduardus, 

2001). Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi adalah suatu 

komitmen untuk mengorbankan aset yang dimiliki saat ini untuk mendapatkan 

keuntungan di masa datang. 

 Ada beberapa bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, salah 

satunya adalah investasi dalam bentuk penyertaan modal atau biasa disebut dengan 

investasi saham. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau 

badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (Tjiptono dan Hendy, 2006). 

Saham merupakan salah satu alternatif pilihan investasi yang paling digemari karena 

saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih menarik dan memiliki tingkat 

marketabilitas yang tinggi. Tingkat keuntungan yang didapatkan dari investasi pada 

saham disebut return. Return tersebut berasal dari adanya perubahan-perubahan harga 

saham dan dividen. Perubahan harga yang terjadi sepanjang tahun dapat menghasilkan 

return positif (capital gain)1 atau laba dan return negatif (capital loss)2 atau rugi. Untuk 

mengetahui pergerakan harga saham, para investor dapat menggunakan indeks harga 

saham. Ada beberapa jenis indeks harga saham yang digunakan, salah satunya adalah 

indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menggunakan semua saham yang tercatat 

sebagai komponen penghitung indeks. Perkembangan kinerja saham selama 7 tahun 

periode tahun 2004-2010 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :3 

                                                        
1 Capital gain terjadi apabila harga jual saham saat ini melebihi harga beli di masa lalu 
2 Capital loss terjadi apabila harga beli saham di masa lalu melebihi harga jualnya di saat ini 
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Tabel 1.1 Data IHSG Tahun 2004-2010 

Sumber : Yahoo Finance 

  

 Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa pada bulan September 2004 

sampai dengan Desember 2010, kecuali tahun 2008 (karena adanya krisis global di 

Amerika dan berdampak terhadap bursa saham di Indonesia), IHSG cenderung 

mengalami kecenderungan peningkatan yang positif (bullish). Rata-rata kenaikan atau 

pertumbuhan IHSG sebesar 20.83% dimana nilai tertinggi terjadi pada tahun 2010 

dengan indeks mencapai 622.02 atau sebesar 20.19%, sedangkan kenaikan terkecil 

terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 192.93 atau setara dengan 8.24%, yaitu di awal 

bursa mengalami pemulihan setelah terjadi krisis global di tahun 2008. Nilai IHSG yang 

cenderung meningkat menandakan bahwa secara keseluruhan harga saham perusahaan 

tercatat mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa jumlah 

transaksi di Indonesia menjadi lebih banyak. Sesuai dengan fungsinya, Indeks harga 

saham dapat menjadi indikator dalam menetukan trend pasar artinya indeks 

menggambarkan kondisi pasar sedang aktif atau lesu (Tjiptono dan Hendy, 2006). 

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kondisi pasar sedang aktif atau dengan kata lain 

kondisi pasar Indonesia “bergairah”4 sehingga memberikan peluang investasi yang 

potensial bagi investor. 

 Di Indonesia, investor dapat melakukan investasi saham dengan cara membeli 

saham-saham perusahaan (emiten) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dikelompokkan 

                                                        
3 Nilai rata-rata tidak memasukkan nilai di tahun 2008 untuk menghindari terjadinya bias 
4 Bullish atau ketika pasar sedang mengalami kenaikan. 
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berdasarkan sektor-sektor, salah satunya adalah sektor perbankan. Sektor perbankan 

merupakan sektor yang cukup potensial mengingat kinerja perbankan yang cenderung 

meningkat dalam 7 tahun terakhir. Terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja perbankan, diantaranya yaitu LDR (Loan Deposit Ratio), CAR 

(Capital Adequacy Ratio), ROA (Return on Asset), dan NPL (Non Performing Loan). 

Dalam analisis kinerja ini, digunakan data laporan keuangan bank umum sesuai dengan 

sampel penelitian. Kinerja bank umum tahun 2004 - 2010 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 1.2 Kinerja Bank Umum tahun 2004-2010 

Sumber : Data Statistik Bank Indonesia yang diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat masing-masing rasio seperti LDR (Loan 

Deposit Ratio), CAR (Capital Adequecy Ratio), ROA (Return on Asset), dan NPL (Non 

Performing Loan) mengalami fluktuasi selama 7 tahun terakhir yaitu dari tahun 2004-

2010. Rasio LDR merupakan rasio yang berhubungan dengan tingkat likuiditas 

perusahaan, dimana rasio tersebut menggambarkan besarnya seluruh volume kredit yang 

disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Nilai LDR dari 

tahun 2004-2010 cenderung mengalami peningkatan namun masih berada di bawah 

110%, sehingga kemungkinan bank mengalami kesulitan likuiditas akan rendah. 

CAR merupakan rasio untuk mengukur kecukupan modal bank untuk menutup 

risiko. CAR pada tabel di atas menunjukan tren yang tidak konsisten (naik turun) dimana 

CAR di tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 1.42% dari tahun sebelumnya, namun 

di tahun berikutnya CAR kembali mengalami peningkatan sebesar 1.97%. Di tahun 2007 

CAR kembali mengalami penurunan sebesar 1.97%. CAR yang paling rendah terjadi 

pada tahun 2008 yaitu sebesar 16.76%. Pada tahun 2009 nilai CAR mengalami 

peningkatan ke posisi 17.42% dan di akhir tahun 2010 CAR kembali mengalami 

penurunan yang tipis dari tahun 2009 sebelumnya yaitu sebesar 0.24%. CAR pada tabel 

di atas melebihi 8% dan hal ini menandakan bahwa bank umum di Indonesia sudah dapat 
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menghasilkan kinerja yang baik, namun harus tetap diperhatikan agar CAR tidak di 

bawah ketentuan supaya bank umum tetap dapat melakukan ekspansi secara aman. 

ROA menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba 

dan efisiensi secara keseluruhan. Semakin tinggi nilai ROA semakin efektif pengelolaan 

aktiva perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Pada tabel di atas, ROA 

menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Pada tahun 2004-2005 ROA mengalami penurunan 

sebesar 0.25% dan pada tahun 2006 – 2007 ROA mengalami peningkatan sebesar 

0.14%, kemudian di tahun 2008, ROA mengalami penurunan sebesar 0.45%. Tahun 

2009 dan 2010 nilai ROA kembali mengalami peningkatan hingga 2.86%. Nilai ROA 

sesuai dengan perhitungan diatas secara keseluruhan dari tahun 2006 - 2010 tergolong 

sehat karena diatas 1.215%. 

Non performing loan (NPL) adalah rasio keuangan yang berkaitan dengan 

kualitas kredit. Kualitas kredit menunjukkan tingkat kelancaran nasabah dalam 

memenuhi kewajiban kreditnya kepada bank. Berdasarkan tabel 1.2 di atas, rasio NPL 

mengalami peningkatan sebesar 1.7% di tahun 2005 namun rasio NPL dari tahun 2006 - 

2008 mengalami kecenderungan yang menurun, sedangkan pada tahun 2009 nilai NPL 

tersebut mengalami peningkatan sebesar 0.11%. Namun, di akhir tahun 2010 NPL 

kembali mengalami penurunan menjadi 2.56%. Penurunan tersebut mengindikasikan 

bahwa bank umum mampu memperbaiki jumlah kredit yang tidak tertagih sehingga 

dapat mencapai dibawah ketentuan 5 %. 

Hal utama yang menjadi tujuan seorang investor berinvestasi adalah 

memaksimalkan keuntungan atau dalam investasi biasa disebut return. Namun, tidaklah 

mudah bagi para investor untuk mengetahui berapa return yang dapat diperoleh di masa 

depan karena adanya ketidakpastian seperti ketidakpastian harga saham dan 

ketidakpastian dalam penerimaan dividen. Berbagai penelitian yang dilakukan, investor 

dapat memprediksi return di masa depan dengan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham di masa lalu. Oleh karenanya untuk memprediksi return 

yang akan diperoleh di masa depan, investor dapat mengukur dan menganalisis kinerja 

serta karakteristik perusahaan di masa lampau. 

Untuk mengukur dan menganalisis kinerja serta karakteristik perusahaan 

digunakan beberapa variabel-variabel yaitu dua komponen utama dalam analisis 

fundamental antara lain price earning ratio (PER) dan earning per share (EPS). Selain 

kedua komponen utama tersebut, digunakan analisis nilai z-score yang merupakan upaya 
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untuk meramal di masa depan nilai peluang terjadinya kebangkrutan (distress) suatu 

perusahaan dengan menggunakan rasio seperti net working capital to total asset (X1), 

retained earning to total asset (X2), EBIT to total asset (X3) market value of equity to 

book value of total liabilities (X4). Selain ketiga variabel tersebut, digunakan pula 

variabel firm size dan book to market ratio untuk menganalisis karakteristik suatu 

perusahaan. 

Tujuan suatu perusahaan adalah meningkatkan kekayaan pemegang saham. 

Perusahaan dikatakan dapat perform jika perusahaan tersebut dapat meningkatkan 

kekayaan para investornya atas investasi yang mereka lakukan. Cara yang paling umum 

untuk menilai sebuah perusahaan adalah dengan meninjau labanya. Laba, dalam hal ini 

adalah laba bersih, adalah sejumlah dana yang tersisa setelah perusahaan membayar 

semua pengeluarannya (web.e-samuel.com). Ukuran yang biasa digunakan adalah laba 

per saham (earning per share atau disingkat EPS). Earning per share (EPS) 

menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang disetujui oleh RUPS untuk 

dibagikan kepada semua pemegang saham perusahaan. Semakin besar nilai earning per 

share yang dibagikan perusahaan maka semakin besar laba dan kemungkinan 

peningkatan jumlah dividen yang diterima pemegang saham (Tjiptono dan Hendy, 

2006). Oleh karena itu, secara umum terdapat hubungan antara earning per share 

terhadap return dimana semakin tinggi nilai earning per share suatu perusahaan maka 

return yang dihasilkan juga tinggi. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Cen et al 

(2007) yang menganalisis apakah future earning per share berpengaruh terhadap future 

return. Sampel yang digunakan adalah seluruh saham biasa yang terdaftar di NYSE, 

Amex dan Nasdaq untuk periode Januari 1983 sampai Desember 2004. Hasil 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara earning per share dan return, 

dimana saham dengan tingkat perkiraan earning per share yang tinggi dapat 

menghasilkan tingkat return saham masa depan yang tinggi.  

Price earning ratio (PER) atau juga disebut sebagai earning multiplier 

mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh 

satu rupiah earning perusahaan. Dengan kata lain, PER menunjukkan besarnya harga 

setiap satu rupiah earning perusahaan. Bagi investor, semakin kecil nilai PER suatu 

saham maka akan semakin baik karena saham tersebut masuk dalam kategori murah 

(Tjiptono dan Hendy, 2006). Oleh karena itu, secara umum terdapat hubungan antara 
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PER dan return saham, dimana semakin rendah PER suatu perusahaan maka semakin 

dapat memberikan return yang tinggi. Irma (2005) meneliti hubungan antara PER 

terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 2001-2004. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara PER dan 

return, dimana semakin tinggi nilai PER maka semakin tinggi tingkat return. Dengan 

kata lain, terdapat hubungan yang positif antara P/E ratio dengan return saham. Egi et al 

(n.d) melakukan penelitian mengenai analisis return on equity (ROE) dan price earning 

ratio (PER) terhadap return saham sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara simultan variabel ROE dan PER 

berpengaruh terhadap return saham, artinya ROE dan PER dapat digunakan untuk 

memperkirakan return saham di masa yang akan datang. Namun karena pengaruh antara 

variabel kinerja keuangan ROE dan PER terhadap return saham sangat lemah, maka 

informasi mengenai ROE dan PER saja tidak cukup kuat dalam memprediksi return 

saham emiten pertambangan. Dengan kata lain, diperlukan variabel lain dalam rangka 

meramalkan perolehan return saham ketika berinvestasi pada emiten pertambangan.  

Untuk mengetahui kinerja perusahaan, selain dapat dilihat dari earning per 

share dan price earning ratio, dapat pula digunakan analisis z–score untuk meramal nilai 

peluang terjadinya kebangkrutan (distress) suatu perusahaan di masa depan. Distress risk 

merupakan suatu risiko kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi atau usahanya 

(Altman, 1968). Perusahaan dengan risiko kebangkrutan yang tinggi mengakibatkan 

perusahaan mempunyai prospek keuntungan yang kurang baik sehingga akan 

membayarkan return (dividen) yang lebih rendah atau bahkan tidak sama sekali, 

sehingga secara umum distress risk memiliki hubungan dengan total return. Teori ini 

diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaretzky dan Zumwalt 

(2007) yang menyimpulkan hubungan negatif dan signifikan antara distress risk dengan 

stock return. Hasil berbeda ditemukan oleh Vassalou dan Xing (2004) dalam Kapadia 

(2010) yang menyimpulkan bahwa saham dengan kemungkinan default yang tinggi 

memiliki return yang tinggi. Bahkan Garlappi, Shu, dan Yan (2008) dalam Simlai, P.K 

(2009) dengan menggunakan pengukuran expected default frequency (EDF)5 yang 

                                                        
5 Expected default frequency (EDF) adalah suatu pengukuran untuk mengetahui kemungkinan terjadinya 

default berdasarkan struktur modal perusahaan, volatilitas tingkat return dan nilai aset lancar. 
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disediakan oleh Moody's KMV, menyimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan 

dalam return antara perusahaan yang distress dengan non distress. 

Selain distress risk, karakteristik perusahaan juga dapat mempengaruhi 

besarnya total return yang dapat diperoleh investor. Eugene dan Kenneth (1993) dalam 

Elton et al (2010) meletakkan dasar untuk sebuah model multi-index berdasarkan 

karakteristik. Mereka menemukan bahwa size (market capitalization) dan rasio book 

value of equity to the market value of equity memiliki peran penting dalam menentukan 

tingkat pengembalian rata-rata dari common stock. Berdasarkan penelitian tersebut, baik 

size maupun book to market ratio merupakan alat pengukur risiko, mereka menemukan 

(dalam multivariate tests) bahwa nilai rata-rata return berhubungan secara negatif 

dengan size. Perusahaan dengan firm size kecil cenderung mempunyai return yang lebih 

tinggi dibanding dengan perusahaan dengan firm size yang lebih besar, fenomena ini 

biasa disebut dengan size effect. Salah satu penelitian keuangan mengenai size effect 

adalah penelitian Banz (1981) yang memberikan bukti kuat bahwa saham-saham dari 

perusahaan dengan nilai ekuitas pasar yang kecil, secara rata-rata, menghasilkan return 

saham yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan nilai ekuitas pasar yang besar.  Jadi 

secara umum, dapat dinyatakan bahwa adanya suatu hubungan antara return dengan firm 

size. 

Book to market ratio merupakan rasio yang digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur kinerja perusahaan melalui harga pasarnya (Ang, 1997). Analisis book to 

market ratio diperlukan bagi investor karena book to market ratio yang tinggi dapat 

dijadikan indikator bahwa perusahaan tersebut masih undervalue (Ika, 2010). Ketika 

suatu perusahaan dinilai undervalue maka dapat dikatakan perusahaan tersebut sedang 

dalam kondisi kurang baik sehingga kurang mampu memberikan keuntungan bagi para 

investor yang telah menanamkan modalnya. Berdasarkan hasil penelitian Eugene dan 

Kenneth (1992) bahwa book to market equity memiliki hubungan yang negatif terhadap 

return. Semakin rendah nilai book to market equity suatu perusahaan maka tingkat return 

yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Dempsey 

(2006) yang menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan kuat antara average 

returns dan book to market equity. Hasil yang berbeda juga ditemukan pada hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Bambang (2006) yang mengatakan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara book to market ratio dengan return. 
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Tabel 1.3 Rata-Rata Earning per share, Price earning ratio, Distress risk, 

 Firm size, Book to market ratio dan Return Perusahaan Bank  

Periode 2004-2010 

Sumber : Laporan Keuangan yang diolah 

  Dari tabel 1.3 di atas, terlihat bahwa saham perusahaan bank yang dijadikan 

sampel dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2004-2010 memiliki hubungan 

yang tidak konsisten antara earning per share, price earning ratio, distress risk, firm size 

dan book to market ratio terhadap return saham. 

  Menurut Tjiptono dan Hendy (2006) bahwa semakin tinggi nilai earning per 

share dimana merupakan pendapatan bagi para investor akan menyebabkan semakin 

besar laba dan kemungkinan peningkatan jumlah dividen yang diterima pemegang 

saham. Pada kolom EPS terdapat pola hubungan yang tidak konsisten dimana Bank BNI 

(BBNI) yang memiliki nilai EPS  lebih kecil jika dibandingkan dengan EPS Bank 

Rakyat Indonesia (BBRI), namun Bank BNI dapat menghasilkan return yang lebih tinggi 

yaitu sebesar 0.374 sedangkan Bank rakyat Indonesia (BBRI) hanya mampu 

memberikan return sebesar 0.145. Hasil yang tidak konsisten juga terlihat pada Bank 

Mega (MEGA) yang memiliki nilai EPS yang cukup besar yaitu sebesar 235.429 namun 

tidak mampu memberikan return positif untuk investor.  
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   Penelitian Irma (2005) yang menguji hubungan antara PER terhadap return 

saham perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 2001-2004 menemukan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara PER dan return, dimana semakin tinggi nilai PER maka 

semakin tinggi tingkat return. Akan tetapi hasil tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan 

kondisi perusahaan bank di Indonesia. Berdasarkan tabel 1.3 di atas terlihat bahwa Bank 

ICB Bumiputera (BABP) merupakan salah satu bank yang memiliki nilai PER tertinggi 

kedua setelah Bank Kesawan (BKSW) yaitu sebesar 56.944, namun Bank ICB  

Bumiputera (BABP) tidak dapat menghasilkan return yang juga tinggi. Hasil yang tidak 

konsisten juga terlihat pada Bank Kesawan yang memiliki PER tertinggi namun tingkat 

return yang dihasilkan tidak lebih besar dibandingkan Bank Pan Indonesia (PNBN) yang 

memiliki PER rendah namun tingkat return nya lebih besar yaitu sebesar 0.2. 

  Berdasarkan ketentuan interpretasi formula Altman (1968) yang 

mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yaitu semakin rendah z-score menandakan 

semakin tinggi peluang suatu perusahaan akan menghadapi risiko kebangkrutan. 

Perusahaan dengan distress risk yang tinggi akan membayarkan sedikit keuntungan 

(return) kepada investor atau bahkan tidak sama sekali (Ika, 2010). Pada kolom distress 

pada tabel di atas terlihat hubungan yang tidak konsisten antara distress terhadap return. 

Saham Bank Danamon (BDMN) memiliki nilai z tertinggi namun tingkat return yang 

berhasil dihasilkan tergolong kecil yaitu sebesar 0.025. Bank Kesawan (BKSW) 

memiliki nilai z terendah namun return yang dapat dihasilkan masih lebih besar jika 

dibandingkan dengan return Bank Danamon (BDMN) yaitu sebesar 0.039.  

  Semakin kecil suatu perusahaan maka semakin besar return yang dapat 

dihasilkan, fenomena ini disebut size effect. Penelitian mengenai firm size terhadap 

return saham sudah cukup sering diteliti salah satunya oleh Kruger dan Lantermans 

(2010) yang menemukan bahwa antara size dan return terdapat hasil negatif dan 

signifikan, dimana semakin kecil suatu perusahaan maka semakin besar return yang 

dapat dihasilkan. Bank ICB Bumiputera memiliki nilai kapitalisasi pasar (size) yang 

kecil yaitu sebesar 463.835 namun tingkat return yang dihasilkan kecil bahkan negatif. 

Selain itu Bank BNI (BBNI) memiliki nilai kapitalisasi pasar yang besar yaitu sebesar 

27.526.727 dan return yang dapat dihasilkan juga besar yaitu sebesar 0.374 dan 

merupakan nilai return terbesar berdasarkan tabel 1.3 di atas. Bank Central Asia (BBCA) 

merupakan perusahaan dengan nilai kapitalisasi saham yang terbesar sesuai dengan tabel 
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1.3 diatas namun tingkat return yang dihasilkan rendah yaitu sebesar 0.102. Begitu pula 

halnya untuk saham Bank Artha Graha Internasional (INPC) yang memiliki nilai 

kapitalisasi yang rendah sebesar 981.132 namun return yang diperoleh lebih besar yaitu 

sebesar 0.190 jika dibandingkan dengan return Bank Central Asia (BBCA).  

  Book to market ratio merupakan rasio yang membandingkan antara nilai buku 

terhadap nilai pasarnya dan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja 

perusahaan. Pada kolom BTM terlihat hubungan yang tidak konsisten. Saham Bank 

Rakyat Indonesia (BBRI) memiliki nilai BTM yang paling rendah yaitu sebesar 0.262 

dan return yang dapat diperoleh juga cukup besar yaitu sebesar 0.145. Hasil tersebut 

sesuai dengan penelitian Eugene dan Kenneth (1992) dimana terdapat hubungan negatif 

antara book to market ratio terhadap return. Namun terdapat juga hasil yang tidak 

konsisten, dimana saham bank BNI (BBNI) yang memiliki nilai BTM cukup tinggi 

ternyata return yang dapat dihasilkan besar dan merupakan nilai return terbesar yaitu 

sebesar 0.374.  

  Berdasarkan latar belakang diatas, dimana terdapat perbedaan antara penelitian 

terdahulu, teori dan kenyataan hasil, maka perlu diadakan penelitian mengenai  

“ANALISIS HUBUNGAN EARNING PER SHARE, PRICE EARNING RATIO, 

DISTRESS RISK, FIRM SIZE, DAN BOOK TO MARKET RATIO TERHADAP 

RETURN SAHAM PERUSAHAAN BANK YANG TERDAFTAR PADA BURSA 

EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2004-2010”. 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

 Investasi dapat dilakukan melalui berbagai jenis instrumen. Salah satu 

instrumen yang sering digunakan adalah saham. Instrumen dalam bentuk saham 

digemari karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih menarik dan 

memiliki marketabilitas yang tinggi. Tujuan seorang investor berinvestasi pada saham 

adalah untuk memaksimalkan kekayaan melalui perolehan return. Jika suatu perusahaan 

dapat menghasilkan return yang tinggi menandakan bahwa saham perusahaan tersebut 

layak sebagai tujuan investasi. Penelitian yang menunjukkan bahwa investor dapat 

memprediksi return di masa depan dengan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham di masa lalu telah banyak dilakukan antara lain penelitian 

yang dilakukan oleh Eugene dan Kenneth (1992), Ika (2010), Bambang (2006), Kruger 
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dan Lantermans (2010), Cen et al (2007) serta Zaretzky dan Zumwalt (2007). Oleh 

karenanya untuk mengetahui informasi return yang akan diperoleh di masa depan, 

investor dapat mengukur dan menganalisis kinerja dan karakteristik perusahaan di masa 

lampau. Variabel yang dapat digunakan diantaranya adalah dua komponen utama dalam 

analisis fundamental yaitu price earning ratio dan earning per share (Eduardus, 2001). 

Selain kedua komponen utama tersebut, juga digunakan analisis nilai z-score yang 

merupakan upaya untuk meramal nilai peluang terjadinya kebangkrutan (distress) suatu 

perusahaan di masa depan.  

 Variabel EPS memiliki pengaruh terhadap return mengingat pada umumnya 

pemegang saham dan calon investor akan tertarik pada EPS karena EPS menggambarkan 

jumlah uang yang diperoleh untuk setiap lembar saham dan karena EPS yang besar 

menjadi indikator keberhasilan emiten (Michael, 2007). Dengan memperhatikan 

pertumbuhan laba per lembar saham tersebut dapat dilihat prospek perusahaan di masa 

yang akan datang sehingga akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. 

Sedangkan variabel price earning ratio berpengaruh terhadap return saham yaitu 

semakin rendah PER maka akan semakin baik karena semakin murah harga saham 

tersebut (Tjiptono dan Hendy, 2006). Rendahnya nilai PER tersebut dapat disebabkan 

oleh harga saham yang rendah ataupun semakin meningkatnya laba per saham. Jadi, 

semakin kecil nilai price earning ratio maka semakin murah saham tersebut untuk dibeli 

dan semakin baik kinerja per lembar saham dalam menghasilkan laba bagi perusahaan 

(Putri, 2010). Semakin baik kinerja per lembar saham akan mempengaruhi banyak 

investor untuk membeli saham tersebut. Variabel distress risk memiliki pengaruh 

terhadap return saham, mengingat perusahaan dengan risiko kebangkrutan yang tinggi 

mengakibatkan perusahaan mempunyai prospek keuntungan yang kurang baik sehingga 

akan membayarkan return (dividen) yang lebih rendah atau bahkan tidak sama sekali 

kepada investor yang berinvestasi (Ika, 2010). 

 Variabel karakteristik perusahaan (firm size dan book to market ratio) juga 

memiliki hubungan dengan return. Perusahaan dengan ukuran yang besar dianggap telah 

memiliki posisi likuiditas yang baik dan mampu memperoleh tingkat profitabilitas yang 

tinggi, sehingga mudah untuk akses ke pasar modal guna memperoleh kebutuhan dana 

dari pihak eksternal. Hal ini mengakibatkan perusahaan tidak menanggung risiko yang 

terlalu besar sehingga saham perusahaan besar cenderung akan menghasilkan return 
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yang lebih kecil, sedangkan perusahaan kecil labanya cenderung lebih berfluktuatif dan 

kurang dapat diduga dibandingkan dengan perusahaan besar, sehingga menghasilkan 

unexpected earning yang lebih tinggi (Freeman, 1987 dalam Aryati, 2011). Selain itu, 

Perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar lebih dikenal oleh masyarakat dan 

masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang perusahaan tersebut 

sehingga tingkat kepercayaan masyarakat akan perusahaan tersebut menjadi besar dan 

mengurangi faktor ketidakpastian sehingga risiko yang dihadapi kecil dan return 

ekspektasinya rendah (Abdul, 2009). Oleh karena itu, secara umum terdapat hubungan 

antara firm size yang diukur melalui kapitalisasi pasar terhadap return dimana semakin 

besar kapitalisasi perusahaan akan menghasilkan tingkat return yang rendah. Analisis 

book to market ratio diperlukan bagi investor karena book to market ratio yang tinggi 

dapat dijadikan indikator bahwa perusahaan tersebut masih undervalue (Ika, 2010). 

Ketika suatu perusahaan dinilai undervalue maka dapat dikatakan perusahaan tersebut 

sedang dalam kondisi kurang baik sehingga kurang mampu memberikan keuntungan 

(return) bagi para investor. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara book to market 

dengan return yaitu ketika nilai book to market rendah maka nilai return tinggi. Para 

investor dapat melakukan analisis terhadap kelima faktor tersebut untuk meminimalisasi 

terjadinya risiko.  

 Ada berbagai pilihan alternatif sektor investasi yang dapat dipilih. Salah 

satunya adalah saham sektor perbankan. Pihak perbankan yang mengeluarkan saham 

akan mendapatkan modal dari bursa dan investor yang membeli saham perbankan 

tersebut akan memperoleh return dari saham perbankan yang dipilihnya. Saham sektor 

perbankan merupakan alternatif investasi yang potensial karena dalam 7 tahun terakhir 

sektor perbankan menunjukan kinerja yang positif. 

 Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini akan menganalisis hubungan 

antara Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Distress Risk, Firm Size 

dan Book to Market Ratio sebagai variabel bebas terhadap return saham sebagai variabel 

terikat. 
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1.2.2 Pembatasan Masalah 

1. Penelitian ini mengklasifikasikan variabel penelitian dari faktor fundamental 

perusahaan antara lain earning per share (EPS), price Earning Ratio (PER) dan 

analisis z-score untuk mengetahui distress risk yang terdiri dari beberapa rasio 

antara net working to total asset (X1), retained earning to total asset (X2), EBIT 

to total asset (X3) dan market value of equity to total liabilities (X4), firm size 

(ukuran perusahaan dinilai dari market capitalization) dan book to market ratio.  

2. Perusahaan yang diteliti terbatas pada perusahaan bank umum yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia. 

3. Periode tahun yang digunakan yaitu tahun 2004-2010 

 

1.2.3 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah earning per share secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return 

saham  perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah price earning ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return 

saham  perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah distress risk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham  

perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah firm size secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham  

perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah book to market ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

return saham  perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah earning per share, price earning ratio, distress risk, firm size dan book to 

market ratio secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return saham  

perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah earning per share secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap return saham  perusahaan bank yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia. 

Analisis Hubungan..., Carissa Pratiwi, Ma.-Ibs, 2012



  14 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah price earning ratio secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap return saham  perusahaan bank yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah distress risk secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap return saham  perusahaan bank yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah firm size secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap return saham  perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah book to market ratio secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap return saham  perusahaan bank yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah earning per share, price earning 

ratio, distress risk, firm size, dan book to market ratio secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan bank yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

yaitu : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

 Penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai tambahan referensi dan dapat 

memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu manajemen 

keuangan. 

2. Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya investor 

maupun calon investor dalam mengambil keputusan untuk memilih saham mana 

yang baik untuk dijadikan alternatif investasi. 

3. Bagi Emiten 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan emiten agar tetap menjadi 

prioritas investasi bagi investor dan membantu melihat bagaimana kinerja 

perusahaannya sehingga perusahaan dapat menentukan langkah yang harus 

diambil untuk menciptakan kestabilan nilai perusahaan. 
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4. Bagi Penulis 

 Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar 

sarjana. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang membahas kerangka teori 

yang berkaitan dengan masalah dan hasil penelitian yang relevan, 

kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka 

dan hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai objek penelitian yang digunakan 

dalam penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis 

data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil  pengolahan data 

serta menjawab hipotesis yang diajukan penulis berdasarkan 

pengujian yang dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan dan saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan 

dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Surat Berharga  

Surat berharga merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak investor 

(yaitu pihak yang memiliki surat berharga tersebut) untuk memperoleh bagian dari 

prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan surat berharga tersebut (Tjiptono 

dan Hendy, 2006). Hak atas kepemilikan tersebut dapat berbentuk macam-macam 

misalnya hak untuk mendapatkan bagian tertentu atas kekayaan pihak yang 

menerbitkan surat berharga tersebut. Dalam Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 

Tahun 1995, dengan tegas dinyatakan bahwa efek1 adalah surat berharga, yaitu surat 

pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit 

penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif 

dari efek. Di pasar modal, istilah khusus untuk surat berharga adalah efek. Jadi, untuk 

menyatakan surat berharga di pasar modal seperti saham atau obligasi, kita dapat 

menggunakan kata efek. Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia terdiri 

dari (Tjiptono dan Hendy, 2006): 

Tabel 2.1 Efek yang Diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia 

 

 

 

   

 

  

 

   

                                                        
1 Definisi efek yang tertera dalam Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tersebut telah 

mencakup semua jenis surat berharga yang ada di pasar modal 
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  Terlihat ada banyak contoh efek yang diperdagangkan di pasar modal, 

namun terdapat tiga jenis efek yang paling populer yaitu efek penyertaan (saham), efek 

utang (obligasi) dan efek lain-lain (reksadana). 

 

2.1.1.1  Definisi Saham 

  Menurut Tjiptono dan Hendy (2006) saham (stock atau shares) dapat 

didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 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. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang 

ditanamkan di perusahaan tersebut. Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan 

sebuah perusahaan dalam rangka menambah modal perusahaan tersebut (Wiji dan 

Hendy, 2006). Jika sebuah perusahaan menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat 

luas atau publik maka perusahaan tersebut dikatakan go public atau telah menjadi 

perusahaan publik, dalam arti kepemilikan atas perusahaan tersebut tidak hanya 

dimiliki sekelompok orang (atau orang-orang yang mendirikan perusahaan tersebut) 

namun dimiliki oleh perseorangan (masyarakat publik). Investasi pada saham 

cenderung digemari oleh masyarakat khususnya para investor yang aktif dalam pasar 

modal karena saham memiliki tingkat return yang lebih menarik dan memiliki 

marketabilitas yang tinggi.  

 

2.1.1.2  Jenis Saham 

  Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas di 

masyarakat. Menurut Wiji dan Hendy (2006) saham dapat diklasifikasikan menjadi 

saham biasa (common stock) dan saham preferen (preffered stock). 

1. Saham biasa (common stock) adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa 

pemegang saham biasa tersebut mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. 

Oleh karena itu, pemegang saham mempunyai hak suara untuk memilih direktur 

ataupun manajemen perusahaan dan ikut berperan dalam pengambilan keputusan 

penting perusahaan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Akan tetapi, dalam 

saham biasa menempatkan pemiliknya pada posisi paling junior dalam pembagian 
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dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi.  

2. Saham preferen (preffered stock) adalah saham yang memiliki karakteristik 

gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap 

(seperti bunga obligasi) dan juga mendapatkan hal kepemilikan seperti pada saham 

biasa. Pemegang saham preferen akan mendapatkan hak terhadap pendapatan dan 

kekayaan perusahaan sebelum pemegang saham biasa mendapatkan haknya. 

Perbedaannya dengan saham biasa adalah bahwa saham preferen tidak memberikan hak 

suara kepada pemiliknya untuk memilih direksi ataupun manajemen perusahaan. 

 

2.1.2  Return Saham 

  Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan tingkat 

pengembalian atau biasa disebut return dengan mempertimbangkan aspek risiko 

investasi yang harus dihadapinya. Return merupakan alasan utama seseorang 

berinvestasi dalam rangka memperoleh keuntungan (Eduardus, 2001). Dalam konteks 

manajemen investasi, perlu dibedakan antara return yang diharapkan (expected return) 

dan return yang terjadi (realized return). Return yang diharapkan merupakan tingkat 

return yang diantisipasi investor di masa datang, sedangkan return yang terjadi atau 

return aktual merupakan tingkat return yang telah diperoleh investor di masa lalu. 

Antara ringkat return yang diharapkan dengan tingkat return yang terjadi yang 

diperoleh investor dari investasi yang dilakukan mungkin saja berbeda. Perbedaan 

antara return yang diharapkan dan return yang benar-benar diterima (return aktual) 

merupakan risiko yang harus selalu dipertimbangkan dalam proses investasi. Pada 

dasarnya return yang diharapkan oleh investor adalah return total yang terdiri dari dua 

komponen utama yaitu : 

• Yield (dividen) merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas 

atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yield untuk saham 

ditunjukkan oleh besarnya dividen yang diperoleh. Dividen adalah pembagian 

keuntungan yang diberikan perusahaan emiten atas keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham 

dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Dividen yang dibagikan perusahaan 
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dapat berupa dividen tunai (cash dividend), yaitu kepada setiap pemegang saham 

diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap lembar 

saham atau dapat pula berupa dividen saham (stock dividend), yaitu kepada setiap 

pemegang saham diberikan dividen dalam bentuk saham sehingga jumlah saham yang 

dimiliki seorang investor akan bertambah dengan adanya pembagian dividen tersebut. 

• Capital gain (loss) merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. 

Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 

Capital gain terjadi jika harga beli di masa lalu kurang dari harga jual saat ini, 

sedangkan capital loss terjadi jika harga beli di masa lalu lebih besar dari harga jual 

saat ini.  

    

Jika harga investasi sekarang (Pt) lebih besar dari harga investasi periode 

sebelumnya (Pt-1) maka akan mendapat capital gain, sedangkan jika harga investasi 

sekarang (Pt) lebih kecil daripada harga investasi periode sebelumnya (Pt-1) maka 

terjadi capital loss. Untuk perusahaan yang membagikan dividen sebesar  Dt/Pt−1, 

formula untuk menghitung nilai return total adalah : 

 (1) 

 

 

2.1.3  Earning per Share 

  Earning per Share (EPS) menggambarkan bagian laba bersih yang siap 

dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan (Eduardus, 2001). Besarnya EPS 

suatu perusahaan dapat diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan atau 

dapat dihitung dengan membagi laba setelah bunga dan pajak dengan jumlah saham 

beredar. 

   (2) 
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2.1.4  Price Earning Ratio 

  Price earning ratio (PER) atau juga disebut sebagai earning multiplier 

merupakan perbandingan antara harga saham dengan laba per lembar saham. Informasi 

PER mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk 

memperoleh satu rupiah earning perusahaan. Dengan kata lain, PER menunjukkan 

besarnya harga setiap satu rupiah earning perusahaan (Eduardus, 2001).   

      (3) 

 

2.1.5 Financial Distress 

  Financial distress adalah suatu keadaan dimana arus kas operasional sebuah 

perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban saat ini (seperti trade credit dan 

beban bunga) dan perusahaan diwajibkan untuk mengambil tindakan koreksi (Ross et 

al, 2005). Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan dan dapat menyebabkan 

sebuah perusahaan default dan memerlukan sebuah restrukturisasi keuangan antara 

perusahaan, kreditor dan investor. Kondisi financial distress perusahaan menjadi 

perhatian bagi banyak pihak seperti pemberi pinjaman yaitu sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak pemberi pinjaman apakah akan memberikan suatu pinjaman 

dan menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan. Pihak lain 

yang sangat membutuhkan informasi apakah perusahaan mengalami kondisi financial 

distress atau tidak adalah investor. Informasi tersebut diperlukan untuk menilai 

kelangsungan usaha yang dilakukan perusahaan (Foster, 1986). Kondisi financial 

distress dapat ditentukan dari berbagai faktor antara lain  : 

1. Ross et al  (2005) menilai perusahaan mengalami financial distress jika 

adanya pemecatan tenaga kerja 

2. Ross et al (2005) menilai perusahaan mengalami financial distress jika 

 adanya aksi penutupan pabrik oleh perusahaan 

3. Ross et al (2005) menilai perusahaan mengalami financial distress jika harga 

 saham perusahaan mengalami kemerosotan yang signfikan 
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4. Whitaker (1999) dalam Luciana (2003) mengukur  financial distress dengan 

 cara menilai adanya arus kas yang lebih kecil dari utang jangka panjang saat 

 ini.  

5. Hofer (1980) dalam Luciana (2003) mendefinisikan  financial distress  jika 

 suatu perusahaan dalam beberapa tahun mengalami laba bersih operasi (net 

 operating income) negatif. 

 

2.1.6 Distress Risk 

Menurut Zhang (2007) distress risk dapat didefinisikan sebagai kemungkinan 

bahwa suatu perusahaan tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk 

memenuhi kewajibannya di masa depan. Untuk menghitung nilai distress risk suatu 

perusahaan digunakan model z-score yang merupakan suatu formula yang 

diperkenalkan oleh Edward Altman yang mengkombinasikan rasio-rasio keuangan 

yang ada pada laporan keuangan. Formula tersebut adalah sebagai berikut: 

  (4) 

dimana : 

X1 : (Current asset – Current liabilities) / Total asset 

Parameter ini bertujuan untuk mengukur besarnya asset likuid apabila dibandingkan 

dengan keseluruhan aset yang dimiliki 

X2 : Retained earning / Total Asset 

Parameter ini berguna untuk mengukur apakah laba secara kumulatif mampu untuk 

mengimbangi jumlah aset 

X3 : Earning before interest and tax / Total asset 

Parameter ini digunakan untuk mengukur produktifitas dari aset perusahaan dalam 

menghasilkan laba 

X4 : Market Value of equity / total liabilities 

Equity diukur dengan kombinasi dari nilai pasar saham dari saham perusahaan, 

dibandingkan dengan total utang perusahaan baik jangka pendek atau jangka panjang.  
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Penafsiran hasil z-score adalah sebagai berikut : 

• Jika nilai z-score > 2.6 maka perusahaan dianggap aman (“safe” zone) 

• Jika 1.1 < z-score < 2.6 maka terdapat kondisi keuangan di suatu bagian yang 

membutuhkan perhatian khusus (“grey” zone) 

• Jika z-score < 1.1 maka perusahaan berpotensi kuat akan mengalami 

kebangkrutan (“distress” zone). 

 

 2.1.7 Firm Size 

  Firm size adalah ukuran yang menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Eugene dan Kenneth (1992) membagi perusahaan berdasarkan ukurannya yaitu besar 

dan kecil serta berdasarkan perbandingan nilai buku terhadap nilai pasar perusahaan 

(book to market ratio) yaitu tinggi dan rendah. Menurut Abdul (2009) ukuran 

perusahaan dapat dinilai dari total aktiva, total penjualan maupun kapitalisasi pasar.  

  Ukuran perusahaan yang diukur dari nilai kapitalisasi pasar merupakan 

perkalian antara harga saham dengan jumlah saham yang beredar. Ang (1997) 

mengklasifikasikan saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal ke dalam tiga 

kelompok berdasarkan kapitalisasinya, yaitu :  

1. kapitalisasi besar : saham yang berkapitalisasi besar merupakan saham–

saham yang nilai kapitalisasinya lebih besar atau sama dengan Rp.5 trilyun 

2. Kapitalisasi sedang : saham yang berkapitalisasi besar merupakan saham–

saham yang nilai kapitalisasinya berkisar antara Rp. 1 Trilyun-5 trilyun 

3. Kapitalisasi kecil : saham yang berkapitalisasi besar merupakan saham–

saham yang nilai kapitalisasinya kurang dari Rp.1 trilyun 

 (5) 

 

2.1.8  Book to Market Ratio 

Rasio book to market merupakan perbandingan antara book value perusahaan 

dengan nilai pasar saham (market value). Book value suatu perusahaan selalu tercantum 

dalam neracanya sebagai nilai ekuitas atau modal sendiri, sedangkan nilai pasar 

merupakan perkalian antara jumlah saham yang beredar (outstanding shares) dengan 
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harga saham. Ang (1997) menyatakan bahwa rasio book to market merupakan rasio 

yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perusahaan melalui harga 

pasarnya.  

   (6) 

 

2.1.9 Hubungan Earning per Share, Price Earning Ratio, Distress Risk, Firm 

 Size dan Book to Market Ratio terhadap Return Saham 

 Pada bagian ini akan dibahas mengenai hubungan antara masing-masing 

variabel bebas (earning per share, price earning ratio, distress risk, firm size dan book 

to market ratio) terhadap variabel return saham. 

 2.1.9.1 Hubungan Earning per Share terhadap Return Saham 

  Earning per share (EPS) atau laba per lembar saham adalah komponen 

penting dari faktor fundamental yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan 

(Eduardus, 2001). Earning per share menggambarkan bagian laba bersih yang 

dialokasikan kepada lembar saham yang beredar. Besarnya EPS suatu perusahaan dapat 

diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan atau kita dapat menghitung 

sendiri nilai EPS suatu perusahaan dengan membagi nilai laba bersih setelah bunga dan 

pajak dengan jumlah saham beredar. 

 Para pemegang saham dan calon investor pada umumnya akan memperhatikan 

variabel earning per share karena variabel tersebut menggambarkan jumlah uang yang 

diperoleh untuk setiap lembar saham. Dengan memperhatikan pertumbuhan laba per 

lembar saham tersebut dapat dilihat prospek perusahaan di masa yang akan datang 

sehingga akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Nilai earning per 

share yang besar mencerminkan hal yang positif bagi perusahaan dan investor karena 

nilai earning per price yang besar mengindikasikan keberhasilan suatu emiten 

(Michael, 2007). EPS menggambarkan profitabilitas perusahaan yang tergambar pada 

setiap lembar saham, dimana semakin tinggi nilai earning per share dimana merupakan 

pendapatan bagi para investor akan menyebabkan semakin besar laba dan 

kemungkinan peningkatan jumlah dividen yang diterima pemegang saham (Tjiptono 

dan Hendy, 2006). Oleh karena itu, terdapat hubungan antara earning per share 
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terhadap return saham, dimana semakin besar nilai earning per share suatu perusahaan 

maka akan semakin besar return yang diterima pemegang saham (Alwi, 2003:77 dalam 

Sri, 2007). 

 

2.1.9.2 Hubungan Price Earning Ratio terhadap Return Saham 

 Price earning ratio atau juga disebut sebagai earning multiplier merupakan 

perbandingan antara harga saham dengan laba per lembar saham. Informasi price 

earning ratio mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk 

memperoleh satu rupiah earning perusahaan (Eduardus, 2001). Dengan kata lain, price 

earning ratio menunjukkan besarnya harga setiap satu rupiah earning perusahaan. PER 

dihitung dalam satuan kali. Jika suatu saham memiliki PER sebesar 10 kali, maka pasar 

menghargai 10 kali atas kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Tjiptono dan 

Hendy, 2006). Price earning ratio merupakan ukuran untuk menentukan usaha-usaha 

yang memberi return yang tinggi (Bodie et al, 2002). Rasio ini dilihat oleh investor 

sebagai suatu ukuran kemampuan menghasilkan laba masa depan (future earnings) dari 

suatu perusahaan sehingga investor dapat mempertimbangkan rasio tersebut guna 

memilah-milah saham mana yang nantinya dapat memberikan keuntungan yang besar 

di masa yang akan datang.   

 Kegunaan price earning ratio adalah untuk melihat bagaimana pasar 

menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh earning per share nya. Bagi 

investor, semakin kecil nilai PER suatu saham maka akan semakin baik karena saham 

tersebut masuk dalam kategori murah (Tjiptono dan Hendy, 2006). Rendahnya nilai 

PER tersebut dapat disebabkan oleh harga saham yang rendah ataupun semakin 

meningkatnya laba per saham. Jadi semakin kecil nilai price earning ratio maka 

semakin murah saham tersebut untuk dibeli dan semakin baik kinerja per lembar saham 

dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Semakin baik kinerja per lembar saham 

akan mempengaruhi banyak investor untuk membeli saham tersebut (Putri, 2010). 

Selain itu, perusahaan dengan nilai PER yang rendah memiliki peluang untuk dapat 

meningkatkan harganya sehingga dapat memberikan peluang untuk dapat mendapatkan 

capital gain yang lebih besar (Martha, n.d). Oleh karena itu, kesimpulan yang didapat 

adalah adanya hubungan antara price earning ratio terhadap return saham, dimana 
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semakin rendah nilai price earning ratio suatu perusahaan maka semakin besar return 

yang dapat dihasilkan.  

 

2.1.9.3 Hubungan Distress Risk terhadap Return Saham 

  Distress risk dapat didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu 

perusahaan tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi 

kewajibannya di masa depan (Zhang, 2007). Kegagalan dalam dunia bisnis dapat 

disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi meliputi kelemahan industri dan 

lokasi yang buruk, serta faktor finansial dimana dapat berupa utang yang terlalu banyak 

serta penggunaan modal yang tidak efisien (Brigham dan Daves, 2004). Faktor 

finansial inilah yang kemudian dapat menimbulkan risiko financial distress pada 

perusahaan. Financial distress merupakan proses jangka panjang dan memiliki dampak 

pada struktur modal, kebijakan investasi, dan kinerja perusahaan (Kahl, 2002 dalam 

Bertha, 2007). 

  Risiko kebangkrutan atau distress risk harus selalu menjadi perhatian khusus 

bagi perusahaan karena jika suatu perusahaan mengalami kebangkrutan maka dapat 

dikatakan perusahaan tersebut benar-benar mengalami kegagalan usaha dengan 

menanggung kerugian yang sangat besar (Ika, 2010). Untuk itu, perusahaan perlu 

melakukan analisis sedini mungkin mengenai risiko kebangkrutan. Dengan melakukan 

analisis tersebut diharapkan perusahaan dapat mendeteksi risiko financial distress lebih 

awal serta berguna dalam merumuskan kebijakan untuk mengantisipasinya. Selain 

perusahaan, para investor juga harus memperhatikan risiko kebangkrutan (distress risk) 

untuk memperkirakan seberapa besar return saham yang akan diperoleh dari investasi 

yang mereka lakukan, karena perusahaan dengan distress risk yang tinggi akan 

membayarkan sedikit keuntungan (return) kepada investor atau bahkan tidak sama 

sekali (Ika, 2010). 

  Pada tahun 1968, Altman menyusun formula yang dapat memprediksi potensi 

kebangkrutan suatu perusahaan di masa depan. Altman mempergunakan laporan 

keuangan dan merepresentasikannya dalam suatu angka, yaitu z-score yang dapat 

menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu perusahaan berpotensi untuk bangkrut 

atau tidak. Model z-score sangat efektif untuk memprediksi kebangkrutan dua tahun 
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sebelum terjadinya kebangkrutan yang sebenarnya (Nursari, 2005). Rumus z-score 

yang diperkenalkan oleh Profesor Edward Altman untuk perusahaan publik non 

manufaktur adalah :   

  (4) 

dimana : 

X1 : (Current asset – Current Liabilities) / Total Asset 

Parameter ini bertujuan untuk mengukur besarnya asset likuid apabila dibandingkan 

dengan keseluruhan aset yang dimiliki 

X2 : Retained Earning / Total Asset 

Parameter ini berguna untuk mengukur apakah laba secara kumulatif mampu untuk 

mengimbangi jumlah aset 

X3 : Earning before interest and tax / Total asset 

Parameter ini digunakan untuk mengukur produktifitas dari aset perusahaan dalam 

menghasilkan laba 

X4 : Market Value of equity / total liabilities 

Equity diukur dengan kombinasi dari nilai pasar saham dari saham perusahaan, 

dibandingkan dengan total utang perusahaan baik jangka pendek atau jangka panjang.  

Penafsiran hasil z-score adalah sebagai berikut : 

• Jika nilai z-score > 2.6 maka perusahaan dianggap aman (“safe” zone) 

• Jika 1.1 < z-score < 2.6 maka terdapat kondisi keuangan di suatu bagian yang 

membutuhkan perhatian khusus (“grey” zone) 

• Jika z-score < 1.1 maka perusahaan berpotensi kuat akan mengalami 

kebangkrutan (“distress” zone). 

 

2.1.9.4 Hubungan Firm Size terhadap Return Saham 

  Firm size adalah ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran 

perusahaan berdasarkan nilai kapitalisasi pasar mencerminkan nilai kekayaan 

perusahaan saat ini dimana nilai sebuah perusahaan tersebut diperoleh berdasarkan 

perkalian antara harga pasar saham dengan jumlah saham yang beredar. 
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  Perusahaan dengan firm size kecil cenderung mempunyai return yang lebih 

tinggi dibanding dengan perusahaan dengan firm size yang lebih besar, fenomena ini 

biasa disebut dengan size effect. Penelitian terdahulu yang menganalisis mengenai size 

effect adalah penelitian Banz (1981) yang memberikan bukti kuat bahwa saham-saham 

dari perusahaan dengan nilai ekuitas pasar yang kecil, secara rata-rata, menghasilkan 

return saham yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan nilai ekuitas pasar yang 

besar. Pada umumnya saham yang mempunyai nilai kapitalisasi besar menjadi incaran 

para investor untuk investasi jangka panjang karena menggambarkan potensi 

pertumbuhan perusahaan yang baik serta memiliki risiko yang rendah (Ang, 1997 

dalam Asbi, 2008). Menurut Freeman (1987) dalam Aryati (2011), perusahaan dengan 

ukuran yang besar dianggap telah memiliki posisi likuiditas yang baik dan mampu 

memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi, sehingga mudah untuk akses ke pasar 

modal guna memperoleh kebutuhan dana dari pihak eksternal. Hal ini mengakibatkan 

perusahaan tidak menanggung risiko yang terlalu besar sehingga saham perusahaan 

besar cenderung akan menghasilkan return yang lebih kecil, sedangkan perusahaan 

kecil labanya cenderung lebih berfluktuatif dan kurang dapat diduga dibandingkan 

dengan perusahaan besar, sehingga menghasilkan unexpected earning yang lebih 

tinggi. Selain itu, perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar lebih dikenal 

oleh masyarakat dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang 

perusahaan tersebut sehingga tingkat kepercayaan masyarakat akan perusahaan tersebut 

menjadi besar dan mengurangi faktor ketidakpastian sehingga risiko yang dihadapi 

kecil dan return ekspektasinya rendah (Abdul, 2009). Berdasarkan penjelasan tersebut 

dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara firm size terhadap return 

saham. 

 

2.1.9.5 Hubungan Book to Market Ratio terhadap Return Saham 

 Book to market ratio adalah perbandingan antara nilai buku saham dengan 

nilai pasar saham. Nilai buku suatu perusahaan selalu tercantum dalam neracanya 

sebagai nilai ekuitas atau modal sendiri, sedangkan nilai pasar merupakan perkalian 

antara jumlah saham yang beredar dengan harga saham. Ang (1997) menyatakan bahwa 

rasio book to market merupakan rasio yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur 

kinerja perusahaan melalui harga pasarnya, semakin rendah rasio ini menandakan 
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semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para investor. Nilai (harga) pasar adalah harga 

saham yang terjadi di pasar bursa pada saat-saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku 

pasar. Nilai pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di 

bursa. 

 Menurut Ika (2010) analisis book to market ratio diperlukan bagi investor 

karena book to market ratio yang tinggi dapat dijadikan indikator bahwa perusahaan 

tersebut masih undervalue. Ketika suatu perusahaan dinilai undervalue maka dapat 

dikatakan perusahaan tersebut sedang dalam kondisi kurang baik sehingga kurang 

mampu memberikan keuntungan bagi para investor, sehingga dengan kata lain, terdapat 

hubungan antara book to market dengan return yaitu ketika nilai book to market rendah 

maka nilai return tinggi.  

 Beberapa keuntungan menggunakan book to market dalam menilai tingkat 

return saham menurut Damodaran (1996) antara lain : 

1. Book to market relatif stabil sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam 

melakukan perbandingan dengan market value. 

2. Melalui standar akuntansi yang konsisten sehingga dapat digunakan untuk 

membandingkan antar perusahaan yang menggunakan metode akuntansi yang 

sama. 

3. Walaupun perusahaan mengalami negative earning, investor dapat menggunakan 

book to market dalam menilai perusahaan. 

 Selain memiliki keuntungan seperti yang disebutkan diatas, book to market juga 

memiliki beberapa kelemahan, antara lain : 

1. Dipengaruhi oleh sistem akuntansi yang berbeda-beda sehingga tidak dapat 

diperbandingkan antar perusahaan atau antar negara yang mempunyai standar 

akuntansi yang berbeda. 

2. Karena perusahaan satu dengan yang lain belum tentu mempunyai  sistem 

akuntansi yang sama maka book to market tidak bisa dijadikan sebagai suatu 

perbandingan. 
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2.2  Penelitian Terdahulu 

   Penelitian empiris yang menganalisis hubungan antara earning per share, 

price earning ratio, distress risk, firm size dan book to market ratio telah banyak 

dilakukan antara lain: 

 Bambang Ongki Suryawan (2006) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan pengaruh market, size dan book to market ratio terhadap return saham 

sektor keuangan dan investasi di Indonesia periode Juli 1994-Juni 2005. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara market dan size terhadap 

return saham, sedangkan variabel book to market ratio tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return perusahaan sektor keuangan dan investasi di Indonesia. 

 Cen et al (2007) menganalisis apakah future earning per share berpengaruh terhadap 

future return. Sampel yang digunakan adalah seluruh saham biasa yang terdaftar di 

NYSE, Amex dan Nasdaq untuk periode Januari 1983 sampai Desember 2004. Hasil 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara EPS dan return, dimana 

saham dengan tingkat perkiraan earning per share yang tinggi dapat menghasilkan 

tingkat return masa depan yang tinggi. 

Eugene dan Kenneth (1992) melakukan penelitian dengan periode observasi tahun 

1963-1990, hasilnya ditemukan bahwa secara cross sectional, size (kapitalisasi pasar, 

ME) dan rasio antara book equity dengan market equity (BE/ME) merupakan kombinasi 

variabel-variabel yang dapat menjelaskan average return saham di NYSE, sedangkan 

hubungan antara risiko pasar dengan return sangat lemah. Kemudian mereka 

membedakan periode penelitian tersebut menjadi dua periode kemudian, pada masing-

masing periode tersebut dilakukan regresi secara cross section berganda antara BETA, 

Size (ME) dan BE/ME. Mereka mengevaluasi hubungan antara BETA, Size, 

Earning/Price, leverage dan book equity / market equity dengan average return secara 

cross sectional di NYSE, AMEX dan Nasdaq. Pada saat portfolio dari saham dibentuk 

berdasarkan size (ME) saja, prediksi model CAPM terbukti yakni bahwa average return 

berhubungan positif dengan BETA. Kemudian ketika size (ME) dikontrol dengan BETA, 

ditemukan hubungan negatif yang kuat antara average return dengan size (ME) dan 

tidak ada hubungan antara average return dengan BETA. Hubungan antara BE/ME 

dengan return adalah positif, tapi tidak dapat menggantikan ME dalam mengukur return. 

Akhirnya riset ini menemukan bahwa ada dua variabel yang dapat menjelaskan average 
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return secara cross section yaitu ME dan BE/ME. Kombinasi kedua variabel ini  

menyerap peranan leverage dan E/P pada average return. 

 Ika Rosyida Fitriati (2010) meneliti hubungan distress risk, firm size dan book to 

market ratio terhadap return saham perusahaan manufaktur dengan menggunakan 

metode analisis sederhana dan korelasi parsial. Hasil yang ditemukan bahwa distress risk 

dan firm size berhubungan negatif dengan return saham serta book to market 

berhubungan positif dengan return saham. Tingkat hubungan antara distress risk, firm 

size dan book to market ratio terhadap return saham sangat rendah. 

 Kruger dan Lantermans (2010) melakukan penelitian terhadap 132 perusahaan yang 

terdaftar pada Johannesburg Stock Exchange (JSE) selama 10 tahun. Menurut penelitian 

Eugene Fama dan French mereka menandai dua variabel yang berhubungan dengan 

stock return antara lain firm size dan book to market ratio. Mereka ingin menguji 

pendapat Eugene dan Kenneth tersebut dengan menggunakan market capitalization 

sebagai alat ukur dari firm size. Hasil yang diperoleh adalah bahwa firm size 

berhubungan secara negatif dan signifikan terhadap return. Hasil lain yang ditemukan 

adalah risiko dan book to market ratio bukan prediktor return yang signifikan, namun 

firm size merupakan prediktor return yang terbaik untuk menentukan return. Mereka 

juga menyarankan investor di dalam penelitiannya untuk menggunakan firm size dalam 

membuat keputusan investasi. 

 Sri Artatik (2007) meneliti mengenai pengaruh earning per share dan price earning 

ratio terhadap return saham dengan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

pada bursa efek indonesia tahun 2004-2005. Hasil menunjukkan bahwa, secara parsial 

EPS berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan PER tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return dan secara parsial terdapat hubungan yang signifikan antara 

EPS dan PER terhadap return saham. 

Zaretzky dan Zumwalt (2007) melakukan penelitian mengenai hubungan distress risk, 

book to market ratio dan return premium. Objek dalam penelitian tersebut adalah 

perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar dalam NYSE-AMEX stock dan 

NASDAQ stock pada periode tahun 1984 sampai dengan 1995. Hasil yang ditemukan 

adalah terdapat hubungan negatif signifikan antara distress risk dan return premium. 
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2.3 Rerangka Penelitian 

Gambar 2.1 Rerangka Penelitian 

 

Sumber : Peneliti 

  Berdasarkan rerangka penelitian, penelitian ini menggunakan lima variabel 

bebas antara lain earning per share, price earning ratio, distress risk, firm size dan book 

to market ratio serta satu variabel terikat yaitu return saham.  

 

2.4  Hipotesis 

  Hipotesis yang diajukan penulis untuk melihat pengaruh earning per share, 

price earning ratio, distress risk, firm size dan book to market ratio terhadap return 

saham perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia secara parsial adalah: 

Ho1 :  Earning per share secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham Perusahaan Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 
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Ha1 :  Earning per share secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham  

Perusahaan Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Ho2 :  Price earning ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham  Perusahaan Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Ha2 :  Price earning ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham  

Perusahaan Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Ho3 :  Distress risk secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham  

Perusahaan Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Ha3 :  Distress risk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham  

Perusahaan Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Ho4 :   Firm size secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham  

Perusahaan Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Ha4 :  Firm size secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham  

Perusahaan Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Ho5 :   Book to market ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham  Perusahaan Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Ha5 :   Book to market ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham  

Perusahaan Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

  Hipotesis yang diajukan penulis untuk melihat pengaruh Earning per share, price 

earning ratio, distress risk, firm size dan book to market ratio terhadap return saham 

perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia secara bersama-sama adalah: 

Ho6 :   Earning per share, price earning ratio, distress risk, firm size dan book to market 

ratio secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

Perusahaan Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Ha6 :  Earning per share, price earning ratio, distress risk, firm size dan book to market 

ratio secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return saham 

Perusahaan Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 

perusahaan-perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sebagai objek 

penelitian dan sampel yang digunakan adalah bank umum. Penelitian ini menggunakan 

periode tahun 2004 hingga 2010. Pemilihan sampel menggunakan purposive judgement 

sampling method, yaitu tipe pemilihan secara acak yang informasinya diperoleh dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu dengan persyaratan yang lebih ketat dalam 

penentuan jumlah, kriteria dan kemudahan pengambilan sampel. Adapun 

pertimbangan-pertimbangan sampel yang digunakan yaitu : 

1. Perusahaan bank umum yang listed di Bursa Efek Indonesia  

2. Perusahaan yang selalu menyajikan laporan keuangan lengkap selama periode 

 pengamatan 2004-2010 

3. Perusahaan yang aktif melakukan transaksi perdagangan minimal satu kali 

transaksi selama periode pengamatan  2004-2010 

4. Memiliki nilai earning per share yang positif karena pada umumnya investor 

menginginkan return yang tinggi (positif). Oleh karena itu, nilai EPS yang dipilih 

adalah yang positif. 

 Berdasarkan data ICMD 2010 terdapat 29 Bank umum yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia. Dari ke 29 bank tersebut, terdapat 14 bank yang tidak dapat 

memenuhi kriteria, sehingga tersisa 15 bank yang dapat memenuhi kriteria dan dapat 

digunakan sampel penelitian. Adapun sampel yang memenuhi kriteria, antara lain: 
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Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

Sumber : ICMD 2010 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, laporan keuangan seperti laporan neraca dan 

laporan laba rugi selama kurun waktu 7 tahun mulai dari tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2010 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 Data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi langsung ke 

perpustakaan Umum Universitas Indonesia, mengunduh dari website BEI 

(www.idx.co.id) serta dari website perusahaan. Selain itu, data juga didapat 

berdasarkan publikasi Indonesian Capital Market Directory (ICMD 2004 sampai 

dengan 2010).  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam 

penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Variabel Terikat 

  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah return saham. Komponen return yang 

digunakan dalam penelitian adalah komponen capital gain (loss). Untuk menghitung 

return saham tersebut diperlukan data berupa harga saham dari tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2011 yang didapat dari yahoo finance. 

2. Variabel Bebas 

  Variabel bebas dalam penelitian ini antara lain Earning per share, price arning 

ratio, distress risk, firm size dan Book to Market ratio. 

• Earning per Share diperoleh dengan membagi laba setelah bunga dan pajak dengan 

jumlah saham yang beredar.  

• Price earning ratio diperoleh dengan membagi harga saham dengan laba per lembar 

saham. 

• Distress Risk : Untuk mengukur tingkat distress risk digunakan dengan mencari nilai 

z yang merupakan suatu formula yang terdiri dari  beberapa rasio keuangan seperti 

(Current asset – Current Liabilities) / Total Asset, Retained Earning / Total Asset, 

Earning before interest and tax / Total asset dan Market Value of equity / total 

liabilities 

• Firm Size diukur dari nilai kapitalisasi pasar yang didapat dengan mengalikan harga 

saham dengan jumlah saham yang beredar. Informasi mengenai nilai kapitalisasi 

pasar dapat diperoleh dengan melihat pada data laporan keuangan ringkasan 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

• Book to Market Ratio diperoleh dengan membagi nilai buku (book value) dengan 

nilai pasar. Nilai buku suatu perusahaan selalu tercantum dalam neracanya sebagai 

nilai ekuitas atau modal sendiri, sedangkan nilai pasar merupakan perkalian antara 

jumlah saham yang beredar dengan harga saham. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

 3.4.1 Teknik Pengolahan Data 

  Data pada penelitian ini merupakan data panel. Menurut Shochrul (2011) 

data panel merupakan gabungan data time series (antar waktu) dan cross-section (antar 

individu atau antar ruang). Pengolahan data menggunakan program Eviews (Views 
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Ekonometrik) versi 5.1 yang merupakan program yang disajikan untuk menganalisis 

statistika dan ekonometrika. Pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki 

beberapa keunggulan, antara lain : 

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit 

dengan mengizinkan variabel spesifik individu 

2. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini selanjutnya menjadikan data 

panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih 

kompleks 

3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang 

(time series), sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai study of 

dynamic adjusment 

4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, 

lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang dan 

peningkatan derajat kebebasan (degree of freedom) 

5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang 

kompleks 

6. Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi 

data individu. 

Keunggulan-keunggulan tersebut memiliki implikasi pada tidak harus 

dilakukan pengujian asumsi klasik dalam model data panel (Verbeek, 2000 ; Gujarati, 

2003 ; Wibisono, 2005 ; Aulia, 2004 dalam Shochrul, 2011). 

 

 3.4.2 Estimasi Model Regresi Data Panel 

   Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi 

dengan data panel yaitu common effect model (pooled), fixed effect model dan random 

effect model. Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah 

hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross-section. Dengan 

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka 

penulis dapat menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi 

model data panel. Model tersebut disebut common effect. Model fixed effect adalah 
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teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk 

menangkap adanya perbedaan intersep, sedangkan model random effect merupakan 

teknik dalam mengestimasi data panel dengan memperhitungkan error dari data panel 

dengan metode least square (Shochrul, 2011). 

Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka 

harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk menentukan pendekatan yang 

digunakan dalam mengestimasi data panel  (Agus, 2007) : 

1. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2. Melakukan uji Chow (Pool vs Fixed Effect) dengan hipotesis : 

 Ho : Menggunakan model Pool (common) 

 Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS (Common) tanpa 

variabel dummy atau fixed effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah 

sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar 

perusahaan dengan model fixed effect dapat diuji dengan uji F statistik. Jika p-value 

lebih kecil dari nilai α tertentu, maka hipotesis Ho ditolak atau dengan kata lain 

hipotesis Ha diterima yang menyatakan bahwa data penelitian harus menggunakan 

model Fixed Effect untuk teknik estimasi dalam penelitian ini. Jika Ho diterima, maka 

selesai sampai uji Chow saja. 

3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Hausman (Random vs Fixed Effect) dengan hipotesis: 

 Ho : Menggunakan model Random Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Apabila p-value kurang dari nilai α tertentu maka Ho ditolak dan model Fixed 

Effect lebih tepat untuk digunakan. Jika Ho diterima, maka selesai sampai uji Hausman 

saja. 
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 3.4.3 Analisis Regresi Data Panel 

  Analisis regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan 

data time series dengan cross section. Regresi tersebut digunakan untuk mengetahui 

arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat apakah masing-masing 

variabel bebas berhubungan positif atau negatif untuk memprediksi nilai dari variabel 

terikat dan apakah nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. 

Persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(R1) = α1 + α2 (EPS) + α3 (PER) + α4 (Distress) + α5 (Size) + α6 (BTM) 

dimana : 

R1  = Return 

EPS  = Earning per Share 

PER  = Price Earning Ratio 

Distress = Distress Risk  

SIZE  = Firm Size  

BTM  = Book to Market Ratio 

α1  = Konstanta 

α2 - α6 = Koefisien 

 

3.4.4 Koefisien Determinasi 

Analisis determinasi dalam regresi data panel digunakan untuk mengetahui 

presentase sumbangan pengaruh variabel bebas (X1, X2, X3, X4 dan X5) terhadap 

variabel terikat (Y). Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel bebas. Semakin tinggi nilai R2 maka 

semakin besar proporsi dalam total variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas. Nilai R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase 

sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai 

R2 sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel 

bebas terhadap variabel terikat adalah sempurna, atau variasi variabel bebas yang 

digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel terikat. 
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3.4.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.5.1 Uji T 

  Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

bebas (X1, X2, X3, X4 dan X5) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat (Y). Penentuan hipotesis dilihat dari nilai signifikansinya atau nilai 

probabilitasnya. Jika nilai signifikansi atau probabilitas variabel kurang dari nilai α 

(alpha) tertentu maka Ho ditolak dan Ha diterima atau dengan kata lain terdapat 

hubungan yang signifikan antara variabel bebas secara parsial dengan variabel terikat. 

 

3.4.5.2 Uji F 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X1, X2, X3, X4 

dan X5) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) serta 

untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan dalam memprediksi variabel 

terikat atau tidak. Penentuan hipotesis dilihat dari nilai signifikansinya atau nilai 

probabilitasnya. Jika nilai signifikansi atau probabilitas variabel kurang dari nilai α 

tertentu maka Ho ditolak dan Ha diterima atau dengan kata lain terdapat hubungan 

signifikan antara variabel bebas secara bersama sama terhadap variabel terikatnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan jenis data 

panel yaitu data yang merupakan gabungan dari data time series (antar waktu) dan cross-

section (antar individu atau antar ruang). Objek pada penelitian ini adalah perusahaan 

bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004 – 2010 dan sampel 

penelitian yang digunakan adalah bank umum. Teknik pemilihan sampel yang digunakan 

adalah metode purposive sampling, yaitu tipe pemilihan sampel secara acak yang 

informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dengan persyaratan 

yang lebih ketat dalam penentuan jumlah, kriteria dan kemudahan pengambilan sampel 

dalam pemilihan sampel penelitian.  

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) 2010 bahwa jumlah bank umum yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

adalah sebanyak 29 perusahaan bank. Adapun ke 29 perusahaan bank yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2010 berdasarkan data Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) 2010 antara lain : 
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Tabel 4.1 Bank Umum yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

Sumber : ICMD 2010 

 Dari ke 29 perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

tersebut,  terdapat 14 bank umum yang tidak memenuhi kriteria seperti yang telah 

dijelaskan pada bab III seperti belum terdaftarnya sampel di bursa selama periode 

penelitian, tidak aktif dalam memperdagangkan saham selama periode penelitian serta 

memiliki earning per share yang negatif, sehingga tersisa 15 perusahaan bank umum 

yang dapat digunakan sebagai sampel. Adapun 15 sampel penelitian yang dapat 

memenuhi kriteria antara lain : 
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Tabel 4.2 Profil Sampel Penelitian 

No Kode Bank 
Tanggal 

Pencatatan di 
Bursa 

1 BABP PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk 15 Juli 2002 
2 BBCA PT. Bank Central Asia, Tbk 31 Mei 2000 
3 BBNI PT. Bank Negara Indonesia, Tbk 25 November 1996 
4 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk 10 November 2003 
5 BDMN PT. Bank Danamon, Tbk 6 Desember 1989 
6 BKSW PT. Bank Kesawan, Tbk 21 November 2002 
7 BMRI PT. Bank Mandiri, Tbk 14 Juli 2003 
8 BNGA PT. Bank Niaga, Tbk 29 November 1989 
9 BNLI PT. Bank Permata, Tbk 15 Januari 1990 
10 BVIC PT. Bank Victoria, Tbk 30 Juni 1999 
11 INPC PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk 23 Agustus 1990 
12 MAYA PT. Bank Mayapada, Tbk 29 Agustus 1997 
13 MEGA PT. Bank Mega, Tbk 17 April 2000 
14 NISP PT. Bank OCBC NISP, Tbk 20 Oktober 1994 
15 PNBN PT. Bank Pan Indonesia, Tbk 29 Desember 1982 

 Sumber : ICMD 2010 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Estimasi Regresi Data Panel 

 Berdasarkan langkah-langkah regresi data panel yang telah dijelaskan di bab 3 

yaitu setelah mengestimasi menggunakan fixed effect maka perlu dilakukan uji chow. Uji 

chow digunakan untuk menguji apakah data menggunakan model pooled (common) atau 

mengikuti model fixed effect. Jika Ho diterima maka pengujian hanya sampai pada uji 

chow dan model yang digunakan mengikuti model pooled (common), sedangkan jika Ho 

ditolak, maka model mengikuti fixed effect dan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu 

mengestimasi dengan random effect. Hasil estimasi random tersebut kemudian diuji 

untuk menentukan apakah data mengikuti model random atau mengikuti model fixed 

melalui uji hausman. Jika hasil pengujian menerima hipotesis Ho maka  pengujian hanya 

sampai pada uji hausman dan model yang digunakan adalah model random effect, 

sedangkan jika hipotesis Ho ditolak maka model mengikuti fixed effect. 
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1. Uji Chow 

Uji chow digunakan untuk menentukan model apakah yang akan digunakan 

dalam penelitian (Pooled model atau Fixed model). Uji chow dilakukan setelah 

mengestimasi fixed effect terlebih dahulu. Pengujian yang dilakukan menggunakan 

Chow test terhadap hipotesis yaitu: 

Ho: model mengikuti Pooled (Common) 

Ha: model mengikuti Fixed Effect 

Tabel 4.3  Hasil Uji Chow 

 

 

Berdasarkan hasil uji chow dengan menggunakan EViews versi 5.1 yang 

dilakukan untuk meneliti apakah model yang digunakan menggunakan pooled model 

atau fixed model, terlihat bahwa nilai statistik sebesar 23.874379 dengan nilai 

probabilitas cross section chi-square sebesar 0.0474, dimana nilai p-value < 0.05, 

sehingga dapat disimpulkan menolak Ho. Dengan demikian dapat ditafsirkan model 

menggunakan Fixed effect. 

 

2. Uji Hausman 

 Uji hausman digunakan untuk menentukan apakah model mengikuti random 

model atau fixed model. Uji hausman dilakukan setelah mengestimasi dengan 

menggunakan random effect terlebih dahulu. Pengujian yang dilakukan menggunakan 

Hausman test terhadap hipotesis yaitu : 

Ho: Model mengikuti Random Effect 

Ha: Model mengikuti Fixed Effect 

Tabel 4.4  Hasil Uji Hausman 

 

  

 Berdasarkan Uji Hausman yang dilakukan menggunakan Eviews versi 5.1 untuk 

meneliti apakah model mengikuti random atau fixed, terlihat bahwa nilai chi-square 
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statistic sebesar 8.120451 dengan nilai probabilitas sebesar 0.1497 (p-value > 0.05) 

sehingga keputusannya adalah menerima Ho dan menolak hipotesis Ha. Oleh karena itu, 

model mengikuti random effect. 

 Hasil uji chow dan uji hausman yang telah dilakukan diatas memberikan 

kesimpulan bahwa pada penelitian ini untuk mendapatkan hasil regresi, hasil uji t, hasil 

uji f dan nilai adjusted r-squared mengikuti random model yang memperhitungkan error 

dari data panel dengan metode least square. Pada model random ini merupakan variasi 

dari estimasi generalized least square (GLS). 

 

4.2.2 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif adalah suatu analisis untuk mendapatkan nilai minimum, 

maksimum, mean, standar deviasi dan sebagainya (Oktarina, 2008). Statistik deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan karakteristik data di dalam suatu penelitian. Hasil 

statistik deskriptif pada penelitian ini yaitu : 

Tabel 4.5  Statistik Deskriptif 

  Sumber : Data yang diolah 

 Berdasarkan tabel 4.5, nilai Earning per share (EPS) memiliki nilai rata-rata 

sebesar 135.9736 dengan rentang nilai minimal dan maksimum sebesar 0.39 sampai 

dengan 956, serta nilai standar deviasi sebesar 165.3543. Berdasarkan hasil statistik 

deskriptif ini didapat nilai Jarque-Bera untuk variabel earning per share yaitu sebesar 

153.2146 > dari nilai X2 tabel sebesar 124.3420 dengan nilai probabilitasnya sebesar 0 

(p-value < 0.05) maka variabel earning per share tidak terdistribusi normal. 

 Price Earning Ratio (PER) memiliki nilai rata-rata sebesar 27.95152 dengan 

rentang nilai minimal dan maksimal sebesar 2.25 sampai dengan 536.08 serta nilai 

standar deviasi sebesar 56.18125. Berdasarkan nilai Jarque-Bera yang diperoleh 
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berdasarkan statistik yaitu sebesar 17986.23 > dari nilai X2 tabel sebesar 124.3420  

dengan nilai probabilitasnya sebesar 0 (p-value < 0.05) maka variabel price earning ratio 

tidak terdistribusi normal.  

 Distress risk memiliki nilai rata-rata 1.127086 dengan rentang nilai minimal 

dan maksimal sebesar -0.539 sampai dengan 3.897 serta nilai standar deviasi sebesar 

0.739577. Nilai Jarque-Bera berdasarkan hasil statistik yaitu sebesar 7.983416 dengan 

nilai probabilitasnya sebesar  0.018468 (p-value < 0.05) maka variabel distress risk tidak 

terdistribusi normal.  

 Firm size atau ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata 22.140.285 dengan 

rentang nilai minimal dan maksimal sebesar 67495 sampai dengan 155940663 serta nilai 

standar deviasi sebesar 32.736.730. Nilai Jarque-Bera berdasarkan statistik yaitu 

sebesar 145.3169 > dari nilai X2 tabel sebesar 124.3420  dengan nilai probabilitasnya 

sebesar 0 (p-value < 0.05) maka variabel  firm size tidak terdistribusi normal.  

 Book to market ratio (BTM) perusahaan bank periode 2004-2010 memiliki 

nilai rata-rata 0.705124 dengan rentang nilai minimal dan maksimal sebesar 0.136 

sampai dengan 3.098 serta standar deviasi sebesar 0.481707. Nilai Jarque-Bera 

berdasarkan hasil statistik yaitu sebesar 191.0234 > dari nilai X2 tabel sebesar 124.3420 

dengan nilai probabilitasnya sebesar 0 (p-value < 0.05) maka variabel book to market 

ratio tidak terdistribusi normal.  

 Return (R1) perusahaan bank periode 2004-2010 adalah 0.095257 dengan 

rentang nilai minimal dan maksimal sebesar -0.683  sampai dengan 1.867 serta nilai 

standar deviasi 0.407696. Berdasarkan hasil statistik didapatkan nilai Jarque-Bera  

sebesar 136.7651 > dari nilai X2 tabel sebesar 124.3420 dengan nilai probabilitasnya 

sebesar 0 (p-value < 0.05) maka variabel return tidak terdistribusi normal.  

 Berdasarkan hasil statistik deskriptif diatas, terlihat bahwa nilai probabilitas 

Jarque-Bera yang merupakan gambaran normalitas data untuk kelima variabel bebas 

seperti earning per share, price earning ratio, distress risk, firm size dan book to market 

ratio adalah kurang dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa data untuk kelima variabel 

bebas penelitian tidak terdistribusi normal. Untuk mengatasi ketidaknormalan tersebut 

maka dilakukan transformasi data ke bentuk logaritma agar dapat menghasilkan data 

yang normal. 
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4.2.3 Analisis Regresi Data Panel 

 Persamaan regresi data panel untuk model random effect yang terbentuk 

berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.6 Hasil Regresi Data Panel 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Eviews diolah 

Log (R1) = -1.369679 – 0.064839 Log (EPS) – 0.582336 Log (PER) + 0.082985 Log 

(Distress) + 0.122655 Log (Size) + 0.457349 Log (BTM) 

Hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

1. Jika EPS meningkat sebesar 1% akan menurunkan return sebesar 0.064839 % 

dengan asumsi variabel lain konstan 

2. Jika PER meningkat sebesar 1% akan menurunkan return sebesar 0.582336 % 

dengan asumsi variabel lain konstan 

3. Jika Distress meningkat sebesar 1% akan meningkatkan return sebesar 0.082985 % 

dengan asumsi variabel lain konstan 

4. Jika Size meningkat sebesar 1% akan meningkatkan return sebesar 0.122655 % 

dengan asumsi variabel lain konstan 

5. Jika BTM meningkat sebesar 1% akan meningkatkan return sebesar 0.457349 % 

dengan asumsi variabel lain konstan 

 

4.2.4 Koefisien Determinasi 

 Persentase pengaruh dari variabel bebas (Earning per share, Price earning 

ratio, Distress Risk, Firm Size dan Book to Market Ratio) terhadap variabel terikat 

(return) yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian yaitu: 
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Tabel 4.7  Hasil Determinasi 

       

Sumber : Data E-Views yang diolah 

Dari hasil pengujian regresi data panel didapat nilai R Square sebesar 0.256266 

dan nilai adjusted R-Square sebesar 0.178794. Artinya seluruh variabel bebas penelitian 

yang terdiri dari earning per share, price earning ratio, distress risk, firm size dan book 

to market ratio mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu return saham 

sebesar 17.8794%, sedangkan sisanya sebesar 82.1206 % dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain di luar variabel penelitian yaitu dari sisi makro ekonomi seperti inflasi dan kurs. Hal 

tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul (2009) yang 

mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara inflasi dan kurs rupiah 

terhadap return saham. 

 

4.2.5 Pembuktian Hipotesis 

4.2.5.1 Uji T (Pengujian Parsial) 

 Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial untuk melihat 

signifikansi dari pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Dasar pengambilan keputusan: 

Prob.< 0.05 maka Ha diterima 

Prob.> 0.05 maka Ha ditolak 

Tabel 4.8  Hasil Uji T 

 

 

 

            

      Sumber : Data E-Views yang diolah 

 Berdasarkan hasil analisis diatas terlihat bahwa terdapat satu variabel bebas 

yaitu price earning ratio yang dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu return saham, 
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sedangkan variabel earning per share, distress risk , firm size dan book to market ratio 

ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

 

4.2.5.1.1  Pengaruh Earning per Share Terhadap Return 

  Berdasarkan hasil olah data uji t pada tabel 4.8, pengaruh variabel earning per 

share terhadap return saham perusahaan bank yang terdaftar di BEI diperoleh dari nilai 

probabilitas EPS sebesar 0.7222 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05. Keputusan 

yang dapat diambil adalah Ha1 ditolak atau dengan kata lain variabel earning per share 

(EPS) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

bank dengan tingkat kepercayaan 95%. Dimana, tinggi atau rendahnya nilai earning per 

share suatu saham tidak dapat digunakan dalam memprediksi return saham suatu 

perusahaan yang dapat dihasilkan. 

  Earning per Share menggambarkan bagian laba bersih yang siap dibagikan 

bagi semua pemegang saham perusahaan. Para pemegang saham dan calon investor pada 

umumnya akan memperhatikan variabel earning per share karena variabel tersebut 

menggambarkan jumlah uang yang diperoleh untuk setiap lembar saham dan juga 

earning per share yang besar menjadi indikator keberhasilan emiten (Michael, 2007). 

Dengan memperhatikan pertumbuhan laba per lembar saham tersebut dapat dilihat 

prospek perusahaan di masa yang akan datang sehingga akan mempengaruhi keputusan 

investor dalam berinvestasi. Nilai earning per share yang besar mencerminkan hal yang 

positif bagi perusahaan dan investor karena nilai earning per price yang besar 

mengindikasikan keberhasilan suatu emiten. Semakin tinggi nilai earning per share 

dimana merupakan pendapatan bagi para investor akan menyebabkan semakin besar laba 

dan kemungkinan peningkatan jumlah dividen yang diterima pemegang saham.   

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara Earning per share (EPS) terhadap return saham, dimana, tinggi atau rendahnya 

nilai earning per share suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi tingkat return yang 

dapat diperoleh investor. Hasil tersebut bertentangan dengan teori Tjiptono dan Hendy 

(2006) yang mengatakan bahwa semakin tinggi nilai earning per share dimana 

merupakan pendapatan bagi para investor akan menyebabkan semakin besar laba dan 

kemungkinan peningkatan jumlah dividen yang diterima pemegang saham. Hasil ini 
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konsisten dengan penelitian Claude et al (1996) dan Rita (2004) yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara earning per share dan return. 

 

4.2.5.1.2 Pengaruh Price Earning Ratio Terhadap Return 

 Berdasarkan hasil olah data uji t yang dilakukan, pengaruh variabel PER 

terhadap return saham perusahaan bank yang terdaftar di BEI diperoleh dari nilai 

koefisien sebesar -0.582336 dengan nilai probabilitas PER sebesar 0.0084 < 0.05 maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah hipotesis Ha2 diterima. Dengan kata lain, variabel 

price earning ratio secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap return saham 

perusahaan bank. Dimana, semakin kecil nilai PER suatu perusahaan maka semakin 

besar return yang dapat dihasilkan perusahaan. 

 Rasio harga per laba (price earning ratio) merupakan suatu rasio yang lazim 

dipakai untuk mengukur harga pasar (market price) setiap lembar saham biasa dengan 

laba per lembar saham. PER menunjukkan penilaian pasar dari potensi pertumbuhan 

perusahaan dan prospek laba dimasa yang akan datang. Bagi investor, semakin kecil 

nilai PER suatu saham maka akan semakin baik karena saham tersebut masuk dalam 

kategori murah (Tjiptono dan Hendy, 2006). Rendahnya nilai PER tersebut dapat 

disebabkan oleh harga saham yang rendah ataupun semakin meningkatnya laba per 

saham (Putri, 2010). Jadi, semakin kecil nilai price earning ratio maka semakin murah 

saham tersebut untuk dibeli dan semakin baik kinerja per lembar saham dalam 

menghasilkan laba bagi perusahaan.  

 Berdasarkan hasil penelitian price earning ratio berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Irma (2005) yang menyatakan bahwa price earning ratio memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap return saham. Artinya, tinggi atau rendah nilai PER 

(price earning ratio) suatu perusahaan dapat mempengaruhi nilai return suatu 

perusahaan. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori Tjiptono dan Hendy (2006) 

yang mengatakan bagi investor, semakin kecil nilai PER suatu saham maka akan 

semakin baik karena saham tersebut masuk dalam kategori murah. Jadi, semakin kecil 

nilai price earning ratio maka semakin murah saham tersebut untuk dibeli dan semakin 

baik kinerja per lembar saham dalam menghasilkan laba bagi perusahaan.  
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4.2.5.1.3 Pengaruh Distress Risk Terhadap Return 

 Berdasarkan analisis, nilai probabilitas distress risk yaitu sebesar 0.7777 yaitu 

lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, keputusan yang dapat diambil adalah Ha3 ditolak, 

atau dengan kata lain dalam penelitian ini variabel distress risk secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan bank, dimana tinggi atau 

rendahnya risiko kebangkrutan suatu perusahaan tidak dapat digunakan dalam menilai 

return saham.  

 Distress risk didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu perusahaan 

tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya di 

masa depan (Zhang, 2007). Risiko kebangkrutan atau distress risk harus selalu menjadi 

perhatian khusus bagi perusahaan karena jika suatu perusahaan mengalami kebangkrutan 

maka dapat dikatakan perusahaan tersebut benar-benar mengalami kegagalan usaha 

dengan menanggung kerugian yang sangat besar. Selain perusahaan, para investor juga 

harus memperhatikan risiko kebangkrutan (distress risk) untuk memperkirakan seberapa 

besar return saham yang akan diperoleh dari investasi yang mereka lakukan, karena 

perusahaan dengan distress risk yang tinggi akan membayarkan sedikit keuntungan 

(return) kepada investor atau bahkan tidak sama sekali (Ika, 2010). 

 Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara distress risk dengan return saham. Penelitian ini tidak sesuai dengan 

teorinya dimana semakin tinggi distress risk perusahaan maka perusahaan akan sedikit 

bahkan tidak sama sekali memiliki kemampuan untuk memberikan keuntungan (return) 

kepada investor, karena pada dasarnya perusahaan dapat memberikan imbalan kepada 

investor jika perusahaan tersebut memiliki tingkat keuntungan yang baik.  

 

4.2.5.1.4 Pengaruh Firm Size Terhadap Return 

 Berdasarkan analisis diperoleh dari nilai signifikansi size sebesar 0.424 (p-

value > 0.05) sehingga keputusan yang dapat diambil adalah Ha4 ditolak atau dengan 

kata lain dalam penelitian ini variabel firm size secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham perusahaan bank.  

 Dalam berinvestasi, nilai kapitalisasi pasar memiliki makna yang penting 

bagi investor dan juga memiliki kekuatan yang mampu mempengaruhi minat investor 
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untuk menjadikannya sebagai instrumen portofolio atau tidak. Pada umumnya saham 

yang mempunyai nilai kapitalisasi besar menjadi incaran para investor untuk investasi 

jangka panjang karena menggambarkan potensi pertumbuhan perusahaan yang baik serta 

memiliki risiko yang rendah (Ang, 1997 dalam Asbi, 2008). Menurut Freeman (1987) 

dalam Aryati (2011), perusahaan dengan ukuran yang besar dianggap telah memiliki 

posisi likuiditas yang baik dan mampu memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi, 

sehingga mudah untuk akses ke pasar modal guna memperoleh kebutuhan dana dari 

pihak eksternal. Hal ini mengakibatkan perusahaan tidak menanggung risiko yang terlalu 

besar sehingga saham perusahaan besar cenderung akan menghasilkan return yang lebih 

kecil, sedangkan perusahaan kecil labanya cenderung lebih berfluktuatif dan kurang 

dapat diduga dibandingkan dengan perusahaan besar, sehingga menghasilkan unexpected 

earning yang lebih tinggi.  

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa firm size tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham, artinya besar atau kecilnya perusahaan ternyata tidak 

memberikan pengaruh terhadap return saham. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan 

para investor kurang memperhatikan variabel ukuran perusahaan dalam menentukan 

tingkat return karena perusahaan yang besar memiliki pertumbuhan yang relatif lebih 

besar dibandingkan perusahaan kecil, sehingga tingkat pengembalian (return) saham 

perusahaan besar lebih besar dibandingkan return saham pada perusahaan berskala kecil 

(Achmad, 2009). Oleh karena itu, investor akan lebih berspekulasi untuk memilih 

perusahaan besar dengan harapan memperoleh keuntungan (return) yang besar pula.  

 

4.2.5.1.5  Pengaruh Book to market Ratio Terhadap Return 

   Nilai signifikansi untuk variabel book to market ratio adalah sebesar 0.2042, 

dimana nilai tersebut tidak signifikan karena lebih besar dari 0.05, sehingga hipotesis 

yang dapat diambil adalah Ha5 ditolak yang artinya variabel book to market ratio yang 

tinggi maupun rendah secara parsial tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

return saham perusahaan bank. 

 Book to market ratio adalah suatu rasio yang membandingkan antara nilai 

buku (book value) dengan nilai pasar (market value) dan dapat digunakan sebagai 

indikator untuk mengukur kinerja perusahaan melalui harga pasarnya. Nilai (harga) pasar 
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adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat-saat tertentu yang ditentukan 

oleh pelaku pasar. Nilai pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham 

bersangkutan di bursa. Menurut Ika (2010) analisis book to market ratio diperlukan bagi 

investor karena book to market ratio yang tinggi dapat dijadikan indikator bahwa 

perusahaan tersebut masih undervalue. Ketika suatu perusahaan dinilai undervalue maka 

dapat dikatakan perusahaan tersebut sedang dalam kondisi kurang baik sehingga kurang 

mampu memberikan keuntungan bagi para investor, sehingga dengan kata lain, terdapat 

hubungan negatif antara book to market dengan return yaitu ketika nilai book to market 

rendah maka nilai return tinggi.  

   Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel book to market ratio tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham, artinya nilai book to market 

yang rendah maupun tinggi tidak dapat menjelaskan prediksi nilai return saham. Hal 

tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang (2006). Menurut 

Bambang (2006) hal tersebut diduga karena keadaan pasar modal Indonesia yang tidak 

efisien. Berdasarkan teori efficient market hypothesis, pasar modal yang tidak efisien 

menyebabkan investor tidak melihat variabel book to market ratio sebagai faktor risiko 

karena informasi yang diterima investor adalah data historis baik yang terpublikasi 

maupun tidak (Bambang, 2006). Hal tersebut didukung oleh penelitian Naughton 

Veeraraghavan dalam Bambang (2006) yang menyarankan untuk tidak menggunakan 

strategi book to market ratio di Indonesia. 

 

4.2.5.2 Uji F (Pengujian Simultan) 

 Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh variabel 

bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.  

Dasar pengambilan keputusan : 

Prob. < 0.05 maka Ha diterima 

Prob. > 0.05 maka Ha ditolak 
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Tabel 4.9 Hasil Uji F 

 

          

Sumber : Data E-Views yang diolah 

 

 Berdasarkan uji statistik didapakan nilai F hitung adalah sebesar 3.307848 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.01202 (p-value < 0.05) sehingga hipotesis Ha6 

diterima. Dengan kata lain variabel bebas dalam penelitian ini seperti earning per share, 

price earning ratio, distress risk, firm size dan book to market ratio secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap return saham Perusahaan Bank yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia. 

 

4.3  Implikasi Manajerial 

  Penelitian yang menggunakan faktor fundamental perusahaan seperti earning 

per share, price earning ratio, distress risk, firm size dan book to market ratio digunakan 

untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut merupakan prediktor return yang 

tepat. Pemilihan variabel earning per share dan price earning ratio di dalam penelitian 

dikarenakan kedua variabel tersebut merupakan komponen utama dalam analisis 

fundamental (Eduardus, 2001), sedangkan variabel size dan book to market ratio 

merupakan variabel yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai return secara lebih 

baik dibandingkan variabel beta, leverage maupun earning price ratio (Eugene dan 

Kenneth, 1992). Variabel distress merupakan variabel yang diduga dapat mempengaruhi 

return saham, mengingat perusahaan dengan nilai distress yang tinggi akan mengalami 

kesulitan dalam memberikan return kepada investor (Ika, 2010). Oleh karena itu, 

variabel distress diperlukan dalam penelitian ini sebagai variabel bebas yang 

mempengaruhi return selain earning per share, price earning ratio, firm size dan book to 

market ratio. 

 Berdasarkan tujuan penelitian bahwa penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui variabel apa saja dari earning per share, price earning ratio, distress risk, 

firm size dan book to market ratio yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan informasi yang bermanfaat 
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kepada masyarakat khusunya para investor maupun calon investor dan diharapkan dapat 

membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat sehubungan dengan 

investasinya yang dilakukan pada Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari beberapa faktor fundamental perusahaan yang dapat mempengaruhi return 

saham pada perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia adalah variabel 

price earning ratio, sedangkan variabel earning per share, distress risk, firm size dan 

book to market ratio kurang tepat digunakan dalam memprediksi return saham 

perusahaan bank tahun 2004-2010. Variabel price earning ratio memiliki hubungan 

yang signifikan terhadap return, dimana semakin rendah nilai price earning ratio suatu 

saham maka semakin tinggi nilai return yang dapat diterima investor. Oleh karena itu, 

nilai price earning ratio yang baik untuk dijadikan tolok ukur return yang tinggi adalah 

nilai price earning ratio yang rendah, mengingat price earning ratio merupakan suatu 

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

saham biasa dengan laba per lembar saham dan price earning ratio menunjukkan 

penilaian pasar atas potensi pertumbuhan perusahaan dan prospek laba dimasa yang akan 

datang. Bagi investor, semakin kecil nilai PER suatu saham maka akan semakin baik 

karena saham tersebut masuk dalam kategori murah (Tjiptono dan Hendy, 2006). 

Masyarakat khususnya investor dapat melihat informasi price earning ratio tersebut 

dengan melihat laporan keuangan perusahaan emiten atau jika tidak tersedia investor 

dapat menghitung sendiri nilai price earning ratio tersebut dengan membagi harga 

saham dengan jumlah saham yang beredar.  

 Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu emiten yang dalam hal ini 

adalah bank agar dapat menjadi prioritas investor sebagai tujuan investasi yang 

menguntungkan bagi investor. Berdasarkan hasil penelitian ini, tolok ukur price earning 

ratio yang baik adalah nilai price earning yang rendah, dimana semakin rendah nilai 

price earning ratio suatu perusahaan maka semakin besar return yang dapat dihasilkan.  

Oleh karena itu, agar return yang diperoleh investor besar, investor dapat memilih 

perusahaan yang memiliki nilai price earning ratio yang rendah. Rendahnya nilai price 

earning ratio dapat disebabkan oleh harga saham yang rendah ataupun semakin 

meningkatnya laba per saham (Putri, 2010). Agar perusahaan emiten senantiasa menjadi 

prioritas investor, perusahaan emiten harus mempertahankan harga saham 

perusahaannya pada harga yang murah serta meningkatkan kinerja perusahaannya yaitu 
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dengan meningkatkan laba per lembar saham perusahaan, karena semakin murah harga 

saham suatu perusahaan dan semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba per lembar saham maka semakin banyak investor yang tertarik untuk membeli 

saham perusahaan emiten tersebut karena selain harga sahamnya yang murah, kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan laba juga baik yang pada akhirnya jumlah return yang 

dapat diperoleh investor juga semakin baik.  

 Upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam meningkatkan laba per lembar 

sahamnya yaitu dengan meningkatkan pendapatan perusahaan. Sumber pendapatan yang 

dapat diperoleh antara lain berasal dari fee based income yaitu pendapatan yang berasal 

dari transaksi atas jasa-jasa yang disediakan bank serta spread based income yaitu 

pendapatan yang berasal dari bunga seperti bunga kredit. Untuk mendapatkan 

pendapatan yang berasal dari fee, perusahaan harus senantiasa menyediakan jasa-jasa 

yang bermanfaat bagi masyarakat dengan didukung oleh pelayanan yang terbaik agar 

dapat menarik nasabah untuk menabung dan bertransaksi, selain itu untuk mendapatkan 

pendapatan dari spread bunga, bunga simpanan yang ditetapkan harus lebih kecil dari 

bunga kredit sehingga menghasilkan spread yang positif. Dengan beberapa upaya 

tersebut, perusahaan emiten yaitu bank dapat meningkatkan jumlah pendapatannya, 

sehingga dapat meningkatkan laba bersih dan pada akhirnya laba per lembar saham juga 

besar.  

 Dengan demikian, bagi masyarakat khususnya investor maupun calon investor 

dapat mempertimbangkan variabel price earning ratio sebagai faktor pertimbangannya 

sebelum berinvestasi demi memperoleh return maksimal. Dengan memprediksi nilai 

return sebelum mengambil keputusan berinvestasi, masyarakat khususnya para investor 

maupun calon investor dapat mengurangi risiko akan ketidakpastian berinvestasi 

khususnya berinvestasi pada instrumen saham yang sangat cepat mengalami perubahan. 

Dari sisi emiten, penelitian ini dapat membantu memberikan masukan agar perusahaan 

emiten menjadi prioritas investor dalam hal investasi. Emiten diharapkan dapat 

mempertahankan harga sahamnya pada harga yang rendah (murah) serta menjaga dan 

meningkatkan kinerja perusahaan khusunya dalam menghasilkan laba per lembar saham, 

karena semakin murah harga saham dan semakin baik kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan laba per lembar saham maka semakin banyak investor yang tertarik untuk 

membeli saham perusahaan tersebut.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

  Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada 15 sampel perusahaan yang 

dipilih dari perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2010 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Earning per share secara parsial tidak berhubungan signifikan terhadap return 

saham perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

2. Price earning ratio secara parsial berhubungan signifikan terhadap return saham 

perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

3. Distress risk secara parsial tidak berhubungan signifikan terhadap return saham 

perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

4. Firm size secara parsial tidak berhubungan signifikan terhadap return saham 

perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

5. Book to market ratio secara parsial tidak berhubungan signifikan terhadap return 

saham perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

6. Earning per share, price earning ratio, distress risk, firm size dan book to market 

ratio secara simultan berhubungan signifikan terhadap return saham perusahaan 

bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 
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5.2  Saran 

  Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam penulisan, sehingga 

penulis memberikan beberapa saran untuk pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat, 

emiten dan untuk  penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat diberikan penulis 

antara lain: 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 

masyarakat khususnya investor maupun calon investor yaitu membantu masyarakat 

dalam hal pengambilan keputusan yang tepat sehubungan dengan investasi yang 

akan dilakukan. Di samping itu, investor juga harus mempertimbangkan faktor lain 

diluar kinerja perusahaan dan karakteristik perusahaan seperti dari faktor-faktor 

eksternal karena hal ini secara tidak  

langsung juga dapat mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh investor 

dalam melakukan investasi.  

 

2. Bagi Emiten 

Untuk tetap menjadi prioritas investor dalam hal investasi, emiten diharapkan 

dapat mempertahankan harga sahamnya pada harga yang rendah (murah) serta  

menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan khusunya dalam menghasilkan laba 

per lembar saham, karena semakin murah harga saham dan semakin baik kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan laba per lembar saham maka semakin banyak 

investor yang tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut.  

 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

• Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alternatif industri lain selain industri 

perbankan seperti industri manufaktur, industri otomotif maupun industri lain yang 

berada dalam satu jenis industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk dapat 

melihat perbedaan hasil penelitian pada sektor non perbankan. 

• Penelitian selanjutnya dapat mengkombinasikan periode waktu penelitian sebelum 

dan setelah krisis ekonomi agar dapat terlihat secara jelas apakah ada dan 

bagaimana perbedaan hasil penelitian saat terjadi krisis dengan setelah krisis. 
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No Tahun Kode EPS PER Distress Size BTM R1 
1 2004 BABP 16 10.63 1.152 336,600 0.797 -0.265 
2 2005 BABP 24 5.00 0.361 237,600 0.859 -0.458 
3 2006 BABP 2 45.00 0.601 445,500 1.165 0.578 
4 2007 BABP 4.13 24.21 0.748 648,450 0.828 -0.470 
5 2008 BABP 0.39 158.97 0.63 306,185 1.649 0.161 
6 2009 BABP 1.01 99.01 0.702 594,000 0.9 -0.160 
7 2010 BABP 2.42 55.79 0.754 678,510 1.918 -0.193 
8 2004 BBCA 260 11.44 1.128 36,251,367 0.384 0.227 
9 2005 BBCA 292 11.64 1.323 41,484,563 0.382 0.228 
10 2006 BBCA 344 15.12 1.369 63,490,677 0.285 0.212 
11 2007 BBCA 258 28.29 1.362 89,131,143 0.229 -0.586 
12 2008 BBCA 314 10.35 1.335 80,224,153 0.29 0.162 
13 2009 BBCA 279 17.38 1.441 118,381,027 0.235 0.175 
14 2010 BBCA 348 18.39 1.755 155,940,663 0.219 0.297 
15 2004 BBNI 246 6.81 1.768 21,366,915 0.583 -0.021 
16 2005 BBNI 107.77 11.88 1.652 16,830,554 0.793 -0.141 
17 2006 BBNI 103.4 12.38 1.471 24,588,388 0.686 0.934 
18 2007 BBNI 64 30.78 1.025 29,788,766 0.578 -0.259 
19 2008 BBNI 80 8.50 0.86 10,420,193 1.48 1.779 
20 2009 BBNI 163 12.15 0.929 29,939,978 0.639 0.174 
21 2010 BBNI 266 14.57 0.619 59,752,296 0.554 0.148 
22 2004 BBRI 307 9.36 1.905 33,725,269 0.369 0.113 
23 2005 BBRI 316 9.57 1.676 36,029,707 0.371 0.413 
24 2006 BBRI 347 14.84 1.611 62,569,724 0.27 0.223 
25 2007 BBRI 395 18.73 1.722 90,273,210 0.215 -0.176 
26 2008 BBRI 486 9.41 1.344 56,437,958 0.396 0.596 
27 2009 BBRI 609 12.56 1.587 93,421,949 0.292 0.190 
28 2010 BBRI 956 10.98 1.515 125,872,563 0.292 -0.343 
29 2004 BDMN 491 8.91 2.508 21,253,106 0.367 0.182 
30 2005 BDMN 407 11.67 2.667 23,140,199 0.371 -0.105 
31 2006 BDMN 269 25.09 2.511 33,042,062 0.286 -0.252 
32 2007 BDMN 424 18.87 2.674 39,859,825 0.272 -0.306 
33 2008 BDMN 304 10.20 1.786 15,551,043 0.681 0.556 
34 2009 BDMN 186 24.46 2.15 37,794,481 0.418 0.143 
35 2010 BDMN 343 16.62 1.681 47,928,869 0.402 -0.044 

 

 

 

 

  Lampiran 1 : 1 dari 3 
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No Tahun Kode EPS PER Distress Size BTM R1 
36 2004 BKSW 7 24.29 -0.056 67,495 1.392 0.794 
37 2005 BKSW 6 66.67 0.013 140,000 0.871 -0.325 
38 2006 BKSW 8 57.50 0.121 228,721 0.551 0.054 
39 2007 BKSW 13 38.46 0.437 248,610 0.532 0.000 
40 2008 BKSW 6 111.67 0.286 347,618 0.39 0.060 
41 2009 BKSW 6.37 116.17 0.532 458,991 0.389 0.014 
42 2010 BKSW 1.94 536.08 0.632 649,921 0.275 -0.327 
43 2004 BMRI 262 7.35 1.394 38,370,707 0.65 -0.164 
44 2005 BMRI 30 54.67 0.98 32,870,173 0.706 0.073 
45 2006 BMRI 118 24.58 1.228 59,221,531 0.445 0.216 
46 2007 BMRI 210 16.67 1.296 72,109,503 0.406 0.150 
47 2008 BMRI 255 7.94 1.074 42,209,862 0.723 1.062 
48 2009 BMRI 341 13.78 1.188 97,572,549 0.36 0.245 
49 2010 BMRI 439 14.81 1.579 136,179,402 0.305 0.208 
50 2004 BNGA 8.42 54.63 1.258 3,577,726 0.66 0.098 
51 2005 BNGA 46.07 8.79 1.129 4,761,660 0.833 0.580 
52 2006 BNGA 54.04 17.02 1.305 11,058,912 0.433 0.022 
53 2007 BNGA 64.72 29.97 1.39 11,017,127 0.824 0.067 
54 2008 BNGA 28.1 5.43 2.065 11,865,762 0.784 0.535 
55 2009 BNGA 65.52 10.89 1.287 16,823,816 0.667 0.465 
56 2010 BNGA 106.46 14.04 1.54 45,716,440 0.404 -0.147 
57 2004 BNLI 81 9.26 0.037 5,749,271 0.407 -0.040 
58 2005 BNLI 39 18.46 0.014 5,519,300 0.466 -0.042 
59 2006 BNLI 40 21.75 0.72 6,669,154 0.564 0.080 
60 2007 BNLI 64 13.91 0.623 6,822,468 0.572 0.011 
61 2008 BNLI 58 17.62 -0.243 3,896,843 1.1 0.224 
62 2009 BNLI 62 10.84 0.648 6,132,556 0.789 0.475 
63 2010 BNLI 127 17.94 1.064 14,011,797 0.714 -0.061 
64 2004 BVIC 19 4.21 0.94 100,687 1.839 0.313 
65 2005 BVIC 16 5.00 0.431 115,520 1.364 0.000 
66 2006 BVIC 15 6.00 0.828 179,194 1.718 0.856 
67 2007 BVIC 20 13.91 2.09 351,370 1.149 -0.388 
68 2008 BVIC 10 8.45 1.701 327,937 1.61 0.172 
69 2009 BVIC 13 12.90 1.394 526,017 1.196 -0.058 
70 2010 BVIC 28 14.09 0.742 618,912 1.202 -0.163 
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No Tahun Kode EPS PER Distress Size BTM R1 
71 2004 INPC 73.42 2.25 0.75 1,582,453 0.324 -0.606 
72 2005 INPC 0.77 64.94 0.535 1,496,893 0.358 0.000 
73 2006 INPC 6.11 7.36 0.366 1,347,204 0.409 1.867 
74 2007 INPC 2.56 7.60 0.468 582,125 1.085 -0.400 
75 2008 INPC 2.55 9.30 -0.072 296,785 3.098 0.558 
76 2009 INPC 4.48 10.62 0.461 645,189 1.492 0.032 
77 2010 INPC 9.76 5.71 0.763 917,272 1.152 -0.121 
78 2004 MAYA 26 11.54 -0.518 225,076 1.345 -0.683 
79 2005 MAYA 13 9.23 -0.06 153,050 2.073 0.042 
80 2006 MAYA 30 17.67 0.271 675,952 0.527 -0.189 
81 2007 MAYA 22.78 39.06 1.841 2,448,732 0.384 -0.552 
82 2008 MAYA 23.28 20.39 2.117 4,024,209 0.236 -0.029 
83 2009 MAYA 15.95 13.84 1.602 4,259,773 0.233 0.254 
84 2010 MAYA 24.88 10.96 3.897 4,112,046 1.617 -0.256 
85 2004 MEGA 332 5.87 0.829 1,815,114 0.648 -0.174 
86 2005 MEGA 126 16.27 0.736 2,892,826 0.441 -0.171 
87 2006 MEGA 93 22.58 1 3,379,296 0.572 0.500 
88 2007 MEGA 320 42.14 1.057 5,068,945 0.579 -0.460 
89 2008 MEGA 309 73.02 -0.09 5,682,471 0.505 -0.406 
90 2009 MEGA 169 79.00 1.1097 7,243,648 0.469 0.311 
91 2010 MEGA 299 53.46 1.071 10,106,906 0.531 -0.055 
92 2004 NISP 71 10.92 1.65 3,171,796 0.44 0.148 
93 2005 NISP 42 18.33 1.331 3,762,691 0.528 -0.091 
94 2006 NISP 48 17.71 1.228 4,153,620 0.591 0.153 
95 2007 NISP 45.29 9.84 1.089 5,180,786 0.65 -0.256 
96 2008 NISP 54.5 10.36 1.036 4,033,553 0.9 -0.043 
97 2009 NISP 75 10.95 1.003 5,756,429 0.718 0.213 
98 2010 NISP 55 10.62 1.098 9,594,690 0.136 -0.248 
99 2004 PNBN 58 7.24 0.638 6,673,982 0.678 0.429 
100 2005 PNBN 35 12.00 -0.539 6,673,982 0.657 0.024 
101 2006 PNBN 36 16.11 2.318 11,502,439 0.575 0.276 
102 2007 PNBN 42.32 19.87 2.547 13,569,146 0.552 0.309 
103 2008 PNBN 34.6 12.84 1.737 11,867,811 0.668 0.241 
104 2009 PNBN 41 10.00 1.792 18,116,611 0.593 0.276 
105 2010 PNBN 52.22 30.00 1.293 27,461,403 0.529 -0.158 
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Lampiran 2 
 

Hasil Statistik Deskriptif 
 
 
 

Tabel Statistik Deskriptif 
 
 

 EPS PER DISTRESS SIZE BTM R1 
 Mean  135.9736  27.95152  1.127086  22140285  0.705124  0.095257 
 Median  58.00000  13.91000  1.110000  6669154.  0.572000  0.060000 
 Maximum  956.0000  536.0800  3.897000  1.56E+08  3.098000  1.867000 
 Minimum  0.390000  2.250000 -0.539000  67495.00  0.136000 -0.683000 
 Std. Dev.  165.3543  56.18125  0.739577  32736370  0.481707  0.407696 
 Skewness  1.833607  7.363169  0.413796  2.065193  1.992944  1.498554 
 Kurtosis  7.644570  65.40412  4.067648  7.019355  8.270216  7.719953 

       
 Jarque-Bera  153.2146  17986.23  7.983416  145.3169  191.0234  136.7651 
 Probability  0.000000  0.000000  0.018468  0.000000  0.000000  0.000000 

       
 Sum  14277.23  2934.910  118.3440  2.32E+09  74.03800  10.00200 
 Sum Sq. 

Dev.  2843573.  328258.7  56.88528  1.11E+17  24.13238  17.28651 
       

 Observations  105  105  105  105  105  105 
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Lampiran 3 

Langkah-Langkah Menguji Data Panel Menggunakan EViews 

 

STEP 1 : FIXED TEST 
 

Dependent Variable: LOG(R1)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/04/12   Time: 04:29   
Sample: 2004 2010   
Cross-sections included: 15   
Total panel (unbalanced) observations: 54  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 1.347586 6.232332 0.216225 0.8301 
LOG(EPS) -0.509403 0.425492 -1.197210 0.2395 
LOG(PER) -1.314894 0.389373 -3.376951 0.0018 

LOG(DISTRESS) -0.265917 0.522221 -0.509205 0.6139 
LOG(SIZE) 0.177648 0.451634 0.393345 0.6965 
LOG(BTM) -0.079410 0.667075 -0.119042 0.9059 

     
     
 Effects Specification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     

R-squared 0.525339     Mean dependent var -1.551792 
Adjusted R-squared 0.260087     S.D. dependent var 1.048399 
S.E. of regression 0.901814     Akaike info criterion 2.909300 
Sum squared resid 27.65112     Schwarz criterion 3.645961 
Log likelihood -58.55110     F-statistic 1.980530 
Durbin-Watson stat 2.201184     Prob(F-statistic) 0.040225 
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STEP 2 : UJI CHOW 

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

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 1.350285 (14,34) 0.2306 
Cross-section Chi-square 23.874379 14 0.0474 
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STEP 3 : RANDOM EFFECT 

Dependent Variable: LOG(R1)   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 06/04/12   Time: 04:18   
Sample: 2004 2010   
Cross-sections included: 15   
Total panel (unbalanced) observations: 54  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.369679 1.949340 -0.702638 0.4857 

LOG(EPS) -0.064839 0.181317 -0.357598 0.7222 
LOG(PER) -0.582336 0.211908 -2.748065 0.0084 

LOG(DISTRESS) 0.082985 0.292325 0.283881 0.7777 
LOG(SIZE) 0.122655 0.152108 0.806369 0.4240 
LOG(BTM) 0.457349 0.355292 1.287250 0.2042 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.194120 0.0443 

Idiosyncratic random 0.901814 0.9557 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.256266     Mean dependent var -1.419864 

Adjusted R-squared 0.178794     S.D. dependent var 1.028833 
S.E. of regression 0.932332     Sum squared resid 41.72370 
F-statistic 3.307848     Durbin-Watson stat 1.418079 
Prob(F-statistic) 0.012020    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.261131     Mean dependent var -1.551792 

Sum squared resid 43.04244     Durbin-Watson stat 1.374632 
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STEP 4 : UJI  HAUSMAN 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 8.120451 5 0.1497 
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