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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 
 

I. PENDAHULUAN 

Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih 

aset selama beberapa periode pada masa mendatang (Jones, 2010). 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 salah satu alternatif pilihan investasi yang paling 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. Namun tidaklah mudah bagi para investor untuk 

mengetahui berapa besarnya return yang dapat diperoleh di masa depan atas investasi 

yang dilakukan karena investasi pada saham memiliki ciri khas yaitu adanya 

ketidakpastian dari sisi harga dan penerimaan dividen.  

 Return saham merupakan cerminan kondisi suatu perusahaan. Jika suatu 

perusahaan dapat menghasilkan return yang tinggi menandakan bahwa saham 
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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 Cen et al (2007) yang menganalisis apakah future earning per share 

berpengaruh terhadap future return. 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 saham masa depan yang tinggi. Penelitian 

lain juga dilakukan oleh Sri (2007) yang meneliti pengaruh earning per share dan price 

earning ratio terhadap return saham. Hasil menunjukkan bahwa, secara parsial EPS 

berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan PER tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return. Penelitian mengenai hubungan antara distress risk dan stock 

return juga pernah dilakukan oleh Zaretzky dan Zumwalt (2007) serta Zhang (2007), 

mereka menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara distress risk 

dengan stock return. 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. 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. 

Eugene dan Kenneth (1992) meneliti 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. Teori 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.  

 Ada berbagai pilihan alternatif sektor investasi yang dapat dipilih, salah satunya 

adalah saham sektor perbankan. Saham sektor perbankan merupakan alternatif investasi 
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yang potensial karena dalam beberapa tahun terakhir sektor perbankan menunjukan 

kinerja yang positif. 

 Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini akan membahas mengenai 

“Analisis Hubungan Antara 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 2004-2010” 

 

1.1 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? 

1.2 Pembatasan Masalah  

 Dalam penelitian ini perusahaan yang digunakan terbatas pada bank umum yang 

terdaftar aktif dalam memperdagangkan saham sekurang-kurangnya sebanyak satu kali 

transaksi selama periode pengamatan penelitian yaitu tahun 2004 dampai dengan 2010 

dengan variabel penelitian yang digunakan antara lain earning per share, price earning 

ratio, distress risk, firm size dan book to market ratio. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Surat Berharga  
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 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).  

2.1.1.1  Saham dan Jenisnya 

 Menurut Tjiptono dan Hendy (2006) saham dapat didefinisikan sebagai tanda 

penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan sebuah 

perusahaan dalam rangka menambah modal perusahaan tersebut. Investasi pada saham 

cenderung digemari oleh masyarakat khususnya para investor yang aktif dalam pasar 

modal karena saham memiliki tingkat return yang lebih menarik.   

 Wiji dan Hendy (2006) mengklasifikasikan saham menjadi  saham biasa (common 

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

sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegang saham biasa tersebut mempunyai hak 

kepemilikan atas aset-aset perusahaan, sedangkan saham preferen 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. 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 

 Return adalah tingkat keuntungan yang diterima investor atas investasi yang 

dilakukannya dan merupakan alasan utama seseorang berinvestasi untuk memperoleh 

keuntungan (Eduardus, 2001).  

       (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). Earning per share 

yang besar menandakan kemampuan perusahaan yang lebih besar dalam menghasilkan 

keuntungan bersih dari setiap lembar harga saham.  

      (2)  



 

 

5 

2.1.4 Price Earning Ratio 

Price Earning Ratio mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan 

investor untuk memperoleh 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.  

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 Altman (1968). Formula tersebut adalah sebagai berikut: 

       (4) 

dimana : 

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

X2 = Retained Earning / Total Asset 

X3 = Earning Before Interest and Tax / Total Asset 

X4 = Market Value of Equity / Total Liabilities 

Penafsiran hasil z-score adalah sebagai berikut : 

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

• Jika nilai z-score berada pada kisaran 1.1 < z-score < 2.6 maka terdapat kondisi 

keuangan di suatu bagian yang membutuhkan perhatian khusus (“grey” zone) 

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

(“distress” zone) 

2.1.7 Firm Size 

 Firm size adalah ukuran yang menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan. 
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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.  

          (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 

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 

2.1.9.1 Hubungan Earning per Share terhadap Return Saham 

 Earning per share merupakan rasio yang menunjukkan bagian laba untuk setiap 

lembar saham. 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). 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 yang positif antara earning per share 

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 

 Informasi PER mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor 

untuk memperoleh satu rupiah earning perusahaan (Eduardus, 2001). 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 
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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 

negatif antara price earning ratio terhadap return saham. 

2.1.9.3 Hubungan Distress Risk terhadap Return Saham 

 Analisis distress risk harus selalu diperhatikan baik untuk perusahaan maupun 

investor, karena jika suatu perusahaan mengalami kebangkrutan maka dapat dikatakan 

perusahaan tersebut benar-benar mengalami kegagalan usaha dan akan menanggung 

kerugian yang sangat besar (Ika, 2010). Dengan menanggung kerugian yang besar 

tersebut akan memungkinkan perusahaan tidak dapat membayarkan return kepada 

investor. Para investor juga perlu memperhatikan risiko kebangkrutan untuk 

memperkirakan seberapa besar return yang akan diperoleh investor, karena perusahaan 

dengan distress risk yang tinggi akan membayarkan sedikit keuntungan (return) kepada 

investor atau bahkan tidak sama sekali (Ika, 2010). Secara teori dapat diambil kesimpulan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara distress risk dengan return saham.  

2.1.9.4 Hubungan Firm Size dan Return Saham 

 Ukuran perusahaan yang diukur dengan kapitalisasi pasar mencerminkan nilai 

kekayaan perusahaan saat ini dimana diperoleh berdasarkan perkalian antara harga pasar 

saham dengan jumlah saham yang beredar. 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 (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 teori terdapat hubungan 

negatif antara firm size terhadap return saham. 



 

 

8 

2.1.9.5 Hubungan Book to Market Ratio terhadap Return Saham 

 Book to market ratio adalah rasio perbandingan antara nilai buku saham dengan 

nilai pasar 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 semakin tinggi perusahaan dinilai oleh 

para investor. 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 (Ika, 2010). Dengan kata lain, rasio book to market memiliki pengaruh 

negatif terhadap return saham. 

2.3 Rerangka Penelitian 

 
2.4 Pengembangan Hipotesis 

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

saham Perusahaan Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

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. 
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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. 

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. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Objek Penelitian 

  Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan bank yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank 

umum. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive judgement sampling method 

dimana dalam pemilihan sampel digunakan beberapa kriteria tertentu seperti perusahaan 

bank umum yang listed di Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang selalu menyajikan 

laporan keuangan lengkap selama periode pengamatan yaitu tahun 2004-2010, aktif 

melakukan transaksi perdagangan minimal satu kali transaksi selama periode 

pengamatan, serta memiliki nilai earning per share yang positif karena pada umumnya 

investor menginginkan return yang tinggi (positif).  

 3.2 Metode Pengumpulan Data  

 Data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi langsung ke perpustakaan 

Universitas Indonesia, mendownload dari website BEI (www.idx.co.id), website 

perusahaan. Selain itu, data juga didapat berdasarkan publikasi Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD 2004-2010).  
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3.3  Metode Analisis Data 

3.3.1 Teknik Pengolahan Data 

 Data pada penelitian ini merupakan data panel yang merupakan gabungan dari 

data time series dan data cross section. Pengolahan data menggunakan program EViews 

(Views Ekonometrik) versi 5.1 yang merupakan program yang disajikan untuk 

menganalisis statistika dan ekonometrika.  

 Masing-masing variabel penelitian di transformasi ke dalam bentuk logaritma untuk 

mendapatkan data yang normal. Setelah dilakukan transformasi, secara otomatis tersisa 

54 data dari total 105 data yang dapat masuk kedalam proses pengolahan data melalui 

progam Eviews. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain regresi data panel, 

uji R2, serta teknik pengujian hipotesis yaitu uji f dan uji t. 

3.3.2 Estimasi Model Regresi Data Panel 

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

menentukan pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi regresi data panel perlu 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (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 

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 

3.3.3 Analisis Regresi Data Panel 

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

Log (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  = Koefisie
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

  Objek pada penelitian ini adalah perusahaan bank yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2004 – 2010. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode 

purposive sampling dengan menggunakan kriteria yang dijelaskan pada Bab III. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2010 

bahwa jumlah perusahaan bank umum yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia adalah 

29 perusahaan bank. Dari 29 perusahaan tersebut terdapat 14 perusahaan yang tidak 

memiliki data-data terkait dengan penelitian, sehingga jumlah perusahaan bank yang 

dapat memenuhi kriteria adalah 15 perusahaan. 

4.2 Estimasi Regresi Data Panel 

Untuk menentukan metode pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi data 

panel, maka perlu dilakukan langkah-langkah seperti yang dijelaskan pada bab III. Uji 

yang dilakukan dalam rangka mengestimasi data panel yang digunakan adalah melalui uji 

chow dan uji hausman. Hasil uji chow 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 bahwa Ho ditolak yang artinya 

model menggunakan Fixed effect. Sementara itu hasil uji hausman yang dilakukan untuk 

meneliti apakah model mengikuti random atau fixed, terlihat bahwa nilai chi-square 

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 serta nilai adjusted r-squared adalah dengan mengikuti random model yang yang 

memperhitungkan error dari data panel dengan metode least square. Pada model random 

ini merupakan variasi dari estimasi generalized least square (GLS). 

4.3 Hasil Regresi Data Panel 

 Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Eviews didapatkan persamaan 

regresi sebagai berikut: 

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

(Distress) + 0.122655 Log (Size) + 0.457349 Log (BTM) 
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4.3.1 Koefisien Determinasi 

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 Abdul (2009). 

4.3.2 Pembuktian Hipotesis 

4.3.2.1 Uji T 

4.3.2.1.1 Pengaruh Earning per Share terhadap Return Saham 

  Berdasarkan hasil olah data uji t, 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 yang artinya variabel earning per share (EPS) secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan bank dengan tingkat 

kepercayaan 95%. Tinggi atau rendahnya nilai earning per share suatu saham tidak dapat 

digunakan dalam memprediksi return masa depan. 

 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 (return) yang diterima pemegang saham. Namun hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Claude et al (1996) dan Rita (2004) yang menyatakan bahwa 

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

4.3.2.1.2 Pengaruh Price Earning Ratio terhadap Return Saham 

 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 yang artinya 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. 

 Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irma 

(2005) yang menyatakan bahwa price earning ratio memiliki hubungan yang signifikan 
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terhadap return saham. Artinya, tinggi atau rendah nilai PER (price earning ratio) suatu 

perusahaan dapat mempengaruhi nilai return suatu perusahaan. Hasil penelitian tersebut 

juga 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.  

4.3.2.1.3 Pengaruh Distress Risk terhadap Return Saham 

 Berdasarkan hasil analisis bahwa nilai probabilitas distress risk yaitu sebesar 

0.7777, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, keputusan yang dapat 

diambil adalah Ha3 ditolak, yang artinya 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. 

 Hasil Penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

pleh Zaretzky dan Zumwalt (2007) serta Zhang (2007) yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang mengalami distress akan menghasilkan tingkat return yang lebih rendah. 

Selain itu, hasil penelitian juga 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 (Ika, 2010). 

4.3.2.1.4 Pengaruh Firm Size terhadap Return Saham 

Berdasarkan analisis nilai koefisien regresi didapat hasil yang positif 0.122655  

dengan nilai signifikansi size sebesar 0.424 (p-value > 0.05) sehingga keputusan yang 

dapat diambil adalah Ho4 diterima atau dengan kata lain dalam penelitian ini variabel firm 

size secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham 

perusahaan bank. Artinya besar atau kecilnya perusahaan tidak memberikan pengaruh 

terhadap nilai return saham.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa firm size tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham. Kemungkinan hal tersebut dikarenakan para investor 

kurang memperhatikan variabel ukuran perusahaan dalam menentukan tingkat return. 
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Karena pada dasarnya, investor akan lebih berspekulasi untuk memilih perusahaan besar 

dengan harapan memperoleh keuntungan (return) yang besar pula (Achmad, 2009).  

4.3.2.1.5 Pengaruh Book to Market Ratio terhadap Return Saham 

 Nilai koefisien regresi untuk variabel book to market ratio adalah sebesar 

0.457349 dengan nilai signifikansi 0.2042, dimana nilai tersebut tidak signifikan pada 

tingkat signifikansi 0.05 karena lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu Ha5 ditolak, yang 

artinya variabel book to market secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham perusahaan bank, dimana nilai book to market yang rendah maupun tinggi tidak 

dapat digunakan dalam memprediksi return saham. Hal tersebut diduga karena keadaan 

pasar modal Indonesia yang tidak efisien (Bambang, 2006). Berdasarkan teori effiicient 

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. 

4.3.2.2 Uji F 

 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 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.  

4.3.3 Implikasi Manajerial 

 Penelitian ini ditujukan untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada 

masyarakat khususnya para investor maupun calon investor dan membantu masyarakat 

dalam mengambil keputusan yang tepat sehubungan dengan investasinya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa faktor 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 
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untuk dijadikan tolok ukur return yang tinggi adalah nilai price earning ratio yang rendah. 

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

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

 Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu emiten yang dalam hal ini adalah 

bank agar dapat menjadi prioritas investor sebagai tujuan investasi yang menguntungkan. 

Agar perusahaan emiten senantiasa menjadi prioritas investor, perusahaan emiten harus 

mempertahankan harga saham perusahaannya pada harga yang rendah (murah) serta 

meningkatkan kinerja perusahaannya yaitu 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 (Putri, 

2010).  

 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.  

 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

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. 
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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. 

5.2 Saran 

1.  Bagi Masyarakat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 

masyarakat khususnya investor maupun calon investor dan membantu masyarakat 

dalam hal pengambilan keputusan yang tepat sehubungan dengan investasinya. Di 

samping itu, investor juga harus mempertimbangkan faktor lain diluar kinerja 

perusahaan dan karakteristik perusahaan seperti dari faktor-faktor eksternal karena 

hal ini 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 khususnya 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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