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ABSTRACT
The purpose of this research is to analyse the influence of firm financial
performance such as price earning ratio, price to book value, and earning per share
toward stock return at property and real estate on Indonesia Stock Exchange in the
period of 2010-2012. Procedure election of sample is sampling purposive. The sample of
this research consists of 36 property and real estate companies. Data analysis with
multiple regression and hypothesis test used t test and F test at level of significance 5%.
Examination of classic assumption to eliminate disturbances of multicolinearity,
heterokedastisity, and autocorrelation which emerge at regression equation.
Significance test indicated that common effect is the most appropriate method to
analyse. The result of this research shows price earning ratio has a positive and
significant influence toward stock return. This result is excpected can be made as
reference, either by company management and also by investors in determining
investment strategy.
Keyword : Price Earning Ratio, Price to Book Value, Earning per Share, and Stock
Return.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah
Dunia investasi di Indonesia saat ini bukanlah merupakan satu dunia yang asing.

Banyak masyarakat yang telah mengenal dunia ini dan bahkan telah mulai terjun ke
dalamnya. Sebagian dari masyarakat sudah mulai sadar bahwa dana lebih yang mereka
miliki dan tidak terpakai bisa mengalami penambahan nilai melalui aktivitas investasi
ketimbang hanya dengan menyimpannya secara pribadi di dalam rumah (Jones, 2007).
Saat ini tercatat sebanyak 473 perusahaan, yang terbagi atas 9 sektor, terdaftar
sebagai emiten (www.idx.co.id). Dari sekian banyak emiten dengan instrumen investasi
yang mereka tawarkan masing-masing, investor dapat berinvestasi pada satu atau
beberapa instrumen yang ada. Masalahnya adalah di antara semua instrumen tersebut,
manakah yang sekiranya baik dan tepat sehingga nantinya mampu memenuhi harapan
para investor.
Pasar modal merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat
akumulasi dana bagi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme pengumpulan dana
dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke sektor-sektor produktif. Dengan
berkembangnya pasar modal, maka alternatif investasi bagi para pemodal kini tidak lagi
terbatas pada aktiva riil dan simpanan pada sistem perbankan melainkan dapat
menanamkan dananya di pasar modal, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun
sekuritas (aset finansial) lainnya.
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Dalam berinvestasi, investor telah merelakan konsumsi atas sejumlah dana yang
mereka miliki saat ini untuk ditukar dengan aset-aset investasi. Kerelaan yang diberikan
para investor ini berimbal hasil pada kemungkinan akan satu atau lebih keuntungan yang
bersifat finansial. Pada saham contohnya, investor pemegang instrumen investasi ini bisa
mendapatkan dua bentuk keuntungan finansial, yaitu dividen (bagi investor yang lebih
menginginkan mendapatkan hak kepemilikan atas perusahaan) dan capital gain (bagi
investor yang lebih menginginkan keuntungan cepat). Dividen merupakan satu-satunya
bentuk pembayaran dalam bentuk tunai yang diberikan oleh perusahaan emiten kepada
para pemegang sahamnya (Jones, 2007). Sedangkan capital gain adalah keuntungan
tambahan yang bisa didapat investor dari hasil selisih harga pembelian saham dengan
harga ketika dilakukan penjualan atas saham tersebut (Keown, 2006).
Investor yang mengharapkan capital gain memiliki prediksi serta pengharapan
akan adanya kenaikan harga pada saham yang ingin dibelinya pada saat melakukan
pembelian. Kenaikan terhadap harga saham inilah yang nantinya akan memberikan
return positif bagi investor ketika ia menjual kembali saham yang dimilikinya tersebut.
Return positif hanya didapat jika harga jual saham lebih besar dibanding harga
pembeliannya.
Dalam melakukan prediksi akan kondisi harga saham di masa datang, investor
tidak hanya mengandalkan keberuntungan semata. Saham yang nantinya akan
mengalami kenaikan harga dapat diketahui melalui sebuah proses analisa. Dalam
melakukan analisis, investor harus membekali dirinya dengan pengetahuan akan
bagaimana proses pembentukan harga terjadi pada sebuah saham atau setidaknya
investor harus mengetahui variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi return
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sebuah saham agar ekspektasi mereka akan return di masa datang dapat diperoleh
sehingga usaha dalam mencari return positif bisa diwujudkan.
Menurut Husnan (2003) secara teoritis terdapat dua alat yang dapat digunakan
oleh investor atau calon investor untuk melakukan analisis investasi dalam bentuk
saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental terutama
ditujukan kepada faktor-faktor yang pada umumnya berada di luar pasar modal, yang
dapat mempengaruhi harga saham di masa-masa mendatang. Hal-hal yang termasuk
dalam analisis fundamental antara lain adalah analisis ekonomi dan industri, penilaian
perusahaan secara individu baik dengan menggunakan variabel penelitian seperti dividen
maupun laba (income).
Faktor fundamental perusahaan yang dapat menjelaskan kekuatan dan kelemahan
kinerja keuangan perusahaan diantaranya adalah rasio-rasio keuangan. Melalui rasiorasio keuangan kita bisa membuat perbandingan yang berarti dalam dua hal. Pertama,
kita bisa membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu untuk
mengamati

kecenderungan

(trend)

yang

sedang

terjadi.

Kedua,

kita

dapat

membandingkan rasio keuangan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain yang masih
bergerak dalam industri yang relatif sama dengan periode tertentu.
Menurut Anoraga (2003) rasio keuangan dikelompokkan menjadi lima jenis yaitu
rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas (profitabilitas), rasio solvabilitas dan
rasio pasar. Semakin baik kinerja keuangan yang tercemin dari rasio-rasio keuangan
perusahaan maka semakin tinggi return saham yang diterima oleh investor.
Rasio-rasio yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan rasio pasar.
Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan
laba, nilai buku per saham, dan dividen. Rasio ini memberikan petunjuk mengenai apa
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yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa
mendatang (Moeljadi, 2006). Rasio ini merupakan indikator untuk mengukur mahal
murahnya suatu saham, digunakan untuk membantu investor dalam mencari saham yang
memiliki potensi keuntungan dividen yang besar sebelum melakukan penanaman modal
berupa saham. Namun rasio pasar tidak mempunyai ukuran yang menunjukan tingkat
efesiensi rasio serta tidak dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan secara
keseluruhan jika dilihat berdasarkan harga saham maupun jika dipergunakan oleh pihak
manajemen perusahaan.
Rasio pasar mengukur harga pasar saham perusahaan relatif terhadap nilai
bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut pandang investor
ataupun calon investor, meskipun pihak manajemen, juga berkepentingan dalam rasio
ini. Rasio modal saham atau rasio pasar yang akan diteliti terdiri dari price earning ratio
(PER), price to book value (PBV) dan earning per share (EPS).
Price earning ratio (PER) merupakan perbandingan antara harga saham di pasar
atau harga perdana yang ditawarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima.
Tingkat pendapatan investor yang tercermin dari EPS (earning per share) berhubungan
erat dengan peningkatan harga saham. Apabila fluktuasi earning per share (EPS) makin
tinggi maka semakin tinggi juga perubahan harga sahamnya dan return sahamnya
(Harahap, 2002). Penelitian yang dilakukan Andre Hernendiastoro (2005) dengan judul
“Pengaruh Kinerja Perusahaan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Return Saham Pada
Saham LQ-45” menyimpulkan bahwa CR, DER, ROA, PER, inflasi dan kurs tidak
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return saham.
Price to book value (PBV) merupakan rasio antara harga saham terhadap nilai
bukunya. Semakin tinggi nilai PBV, maka semakin tinggi pula perusahaan itu dinilai
4
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oleh investor dibandingkan dengan dana yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut.
Dengan demikian kenaikan nilai PBV akan berpengaruh positif terhadap harga saham,
dengan kenaikan harga saham, maka return saham diharapkan dapat meningkat.
Penelitian yang dilakukan Basuki (2006) dengan judul “Analisis Pengaruh ROA, ROE,
dan PBV Terhadap Return” menyimpulkan bahwa ROA, ROE dan PBV tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap return saham.
Earning per share (EPS) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang
digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui tingkat profitabilitas sebuah
perusahaan. Earning per share (EPS) diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang
saham dibagi dengan jumlah rata-rata saham yang beredar. Penelitian yang dilakukan
Ajeng (2007) dengan judul “Analisis Pengaruh EPS, PBV dan ROA Terhadap Return
Saham” menyimpulkan bahwa EPS dan PBV memiliki pengaruh signifikan terhadap
return saham, dan ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham.
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real
estate dengan kategori property, real estate dan building construction di Bursa Efek
Indonesia. Menurut Todd Lauchlan

(2013),

perkembangan di industri properti di

Indonesia masih akan positif di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat dilihat dari
pertumbuhan Indonesia yang tergolong kuat yaitu berkisar 6% dan didukung stabilitas
ekonomi makro yang membantu pasar properti tetap berada di level positif. Data dalam
BEI menyatakan bahwa saham industri properti pada semester I 2013 mencatatkan
kinerja paling tinggi diantara sektor lainnya yaitu sebesar 47,99% (www.idx.co.id). Hal
tersebut akan sangat menarik bagi calon investor dan merupakan salah satu keuntungan
bagi pemegang saham.
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Berdasarkan uraian di atas mengenai price earning ratio, price to book value dan
earning per share. Maka peneliti ingin melakukan pengujian mengenai pengaruh rasio
keuangan terhadap return saham ke dalam skripsi yang berjudul:
“Analisis Pengaruh Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV)
dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Return Saham Perusahaan Property dan
Real Estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012”

1.2.

Identifikasi Masalah
Dalam dunia bisnis, hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian

atau risiko. Investor tidak mengetahui dengan pasti hasil yang akan diperolehnya dari
investasi yang dilakukan. Hal lain yang dihadapi investor adalah jika investor
mengharapkan keuntungan yang tinggi maka harus bersedia menanggung risiko yang
tinggi juga. Berinvestasi di pasar modal tentu saja membutuhkan kecermatan dan teknik
analisa yang baik untuk mendapatkan keuntungan dan mengurangi atau meminimalkan
risiko-risiko yang mengikutinya. Semakin berisiko semakin besar ekspektasi keuntungan
yang diperoleh. Namun tidak adanya analisis yang baik serta informasi dan data yang
tidak relevan dan akurat, akan berdampak buruk bagi perusahaan yang menghimpun
dana lewat pasar modal dan investor yang mencari keuntungan lewat pasar modal.
Penelitian ini melihat sejauh mana analisis kinerja keuangan yang diindikasikan
melalui rasio keuangan yaitu price earning ratio, price to book value dan earning per
share dapat mempengaruhi return saham pada industri property dan real estate di BEI
periode 2010-2012.
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1.3.

Rumusan Masalah
Adapun perumusan masalah sebagai berikut:

1.

Apakah price earning ratio (PER) berpengaruh signifikan terhadap return saham
perusahaan property dan real estate periode 2010-2012?

2.

Apakah price to book value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap return saham
perusahaan property dan real estate periode 2010-2012?

3.

Apakah earning per share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap return saham
perusahaan property dan real estate periode 2010-2012?

4.

Apakah PER, PBV, dan EPS secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
return saham perusahaan property dan real estate periode 2010-2012?

1.4.

Pembatasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.

Perusahaan yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah perusahaan property
dan real estate dalam kategori property, real estate dan bulding construction sesuai
pengelompokan oleh Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2012

2.

Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar bursa (delisting) dari 1 Januari 2010-31
Desember 2012.

3.

Mempunyai informasi laporan keuangan per 31 Desember yang sudah di audit dan
dipublikasikan secara berkala sesuai periode penelitian.

4.

Variabel keuangan yang diteliti meliputi price earning ratio, price to book value dan
earning per share.
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1.5.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan

dari penelitian ini sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PER terhadap return perusahaan
property dan real estate di BEI periode 2010-2012

2.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PBV terhadap return perusahaan
property dan real estate di BEI periode 2010-2012

3.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh EPS terhadap return perusahaan
property dan real estate di BEI periode 2010-2012

4.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PER, PBV, dan EPS secara bersamasama terhadap return saham perusahaan property dan real estate di BEI periode
2010-2012

1.6

Manfaat Penelitian
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1.

Bagi para investor, penelitian ini bisa dijadikan alat bantu analisis terhadap saham
yang diperjualbelikan di bursa melalui variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian ini sehingga para investor dapat memilih pilihan investasi yang dinilai
paling tepat.

2.

Bagi masyarakat, penelitian ini bisa digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur
kinerja perusahaan-perusahaan yang didasarkan pada informasi laporan keuangan

3.

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan
dan bisa digunakan sebagai referensi perluasan penelitian selanjutnya.
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1.7

Sistematika Penulisan
Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai

berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan
masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, rerangka pemikiran dan hipotesis.
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini terdiri dari pemilihan obyek penelitian, data yang akan dihimpun, teknik
pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik pengujian hipotesis.
BAB IV : HASIL PENELITIAN
Bab ini terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, analisis hasil penelitian,
pembahasan hasil penelitian, dan implikasi manajerial.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh
peneliti.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
9
ANALISIS PENGARUH..., IRWIN PRATAJAYA, Ma.-IBS, 2013

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pasar Modal
Pasar modal adalah sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki
kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (deficit fund), dimana
dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang (Anoraga, 2003). Sedangkan
menurut Husnan (2003), pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan
(sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun
modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, maupun perusahaan swasta. Sharpe
(2006) menyatakan bahwa pasar modal sebagai salah satu jenis pasar sekuritas yang
memperdagangkan aktiva keuangan yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun.
Sedangkan menurut Lawrence J. Gitman (2006) pengertian pasar modal adalah:
“The capital market is a market that enables suppliers and demanders of long term
funds to make transactions. Included are securities issues of business and government.
The backbone of the capital market is formed by the various securities exchange that
provide a forum for bond and stock transactions.”
Jadi pasar modal merupakan pasar untuk perdagangan berbagai instrumen
keuangan jangka panjang (sekuritas / efek). Sekuritas tersebut pada umumnya dapat
berupa hutang atau modal sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities,
atau pihak swasta. Kegiatan di pasar modal meliputi perusahaan publik, lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan sekuritas.
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2.1.1.1.

Jenis Pasar Modal

Pasar modal dibedakan menjadi dua yaitu pasar perdana dan pasar sekunder
(Husnan, 2003), dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.

Pasar Perdana (Primary Market)
Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para
pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham
tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu
sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh
penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental
perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh
dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk
mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan
jasa. Selain itu dapat juga digunakan untuk melunasi hutang dan memperbaiki
struktur permodalan usaha.

2. Pasar Sekunder (Secondary Market)
Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham diantara investor
setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu selambatlambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan di
bursa. Dengan adanya pasar sekunder para investor dapat membeli dan menjual efek
setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai
tempat untuk menghimpun lembaga dan investor. Harga saham di pasar sekunder
ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual efek.
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2.1.1.2.

Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Di banyak
negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal
telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat menjadi
sumber dana alternatif bagi perusahaan.
Sebagai sarana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan
pihak yang kelebihan dana, pasar modal memberikan kesempatan kepada insvestor untuk
menginvestasikan dananya untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang
menerbitkan sekuritas. Seperti yang dikemukakan oleh Suad Husnan (2003) :
Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan
fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari
lender ke borrower. Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki,
lenders mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Dari
sisi borrowers tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka melakukan
investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan. Sawidji
(2009) menyatakan bahwa pasar modal memiliki beberapa manfaat yang menyebabkan
lembaga ini mempunyai daya tarik bagi pihak yang membutuhkan dana maupun
pemerintah. Berikut beberapa manfaat pasar modal, antara lain :
1.

Menjadikan manajemen profesional
Perusahaan yang sudah go public akan terus menjadi perhatian masyarakat. Oleh
sebab itu, suatu perusahaan harus berprestasi baik dengan cara dikelola oleh tenagatenaga yang profesional.
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2.

Alternatif investasi
Investasi di pasar modal merupakan salah satu alternatif untuk mengembangkan
kekayaan masyarakat. Bagi investor, menginvestasikan dananya di pasar modal
memberikan keuntungan yang tidak bisa diberikan oleh bank, yaitu berupa
pembayaran dividen.

3.

Alternatif sumber dana
Selain perbankan, pasar modal merupakan salah satu sumber dana yang dapat
dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

4.

Indikator ekonomi makro
Semakin baik pasar modal, semakin banyak investor baik nasional maupun asing
yang bersedia menginvestasikan dananya di Indonesia melalui surat berharga di
pasar modal.

2.1.2. Investasi
2.1.2.1.

Pengertian Investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan
biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa
yang akan datang. Menurut Suad Husnan (2003) investasi adalah sejumlah uang yang
ditanamkan dalam jangka waktu tertentu yang tujuannya untuk mendapatkan uang lebih
banyak di masa mendatang. Apabila dikaitkan dengan operasional perusahaan, investasi
diartikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi
yang efisien selama periode waktu tertentu (Jogiyanto, 2010).
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2.1.2.2.

Tujuan Investasi

Untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan maka diperlukan
ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Menurut Irham Fahmi (2009) tujuan yang
hendak dicapai dalam investasi yaitu:
a.

Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut.

b.

Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit actual).

c.

Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.

d.

Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

2.1.2.3.

Tipe-Tipe Investasi

Menurut Tandelilin (2010), dalam aktivitas investasi pada umumnya ada dua
bentuk, yaitu :
a.

Real investment
Investasi nyata (Real investment) secara umum melibatkan asset berwujud, seperti
tanah, mesin-mesin, atau pabrik.

b.

Financial investment
Investasi keuangan (Financial investment) melibatkan kontrak tertulis, seperti saham
biasa (common stock) dan obligasi (bond).

Menurut Jogiyanto (2010) investasi dibagi menjadi :
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a.

Investasi langsung
Investasi langsung (direct investment) dilakukan dengan membeli aktiva keuangan
secara langsung yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar
turunan (derivative market). Investasi langsung dapat dibagi menjadi :
1.

Investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan, contohnya tabungan dan
deposito

2.

Investasi langsung yang dapat diperjualbelikan, contohnya :
a.

Investasi langsung di pasar uang, contohnya T-bill dan deposito yang dapat
dinegosiasi

b.

Investasi langsung di pasar modal
i.

Surat-surat berharga pendapatan tetap (fixed income securities),
contohnya: T-bond dan lain-lain.

ii.

Saham-saham (equity securities), contohnya saham preferen (preferred
stock) dan saham biasa (common stock).

iii.

Investasi langsung di pasar turunan, contohnya opsi dan future
contract.

b.

Investasi tidak langsung
Investasi ini dilakukan dengan cara membeli surat-surat berharga dari perusahaan
investasi.

2.1.3. Saham
Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan
dalam suatu perusahaan (Mankiw, 2006). Jadi selembar saham adalah selembar kertas
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yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya (berapapun
porsinya atau jumlahnya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham)
tersebut. Manfaat yang diperoleh atas kepemilikan saham suatu perusahaan diantara
sebagai berikut (Anoraga, 2003) :
1.

Dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada
pemilik saham.

2.

Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dengan
harga belinya.

3.

Manfaat non finansial yaitu timbul kebanggan dan kekuasaan memperoleh hak suara
dalam menentukan jalannya perusahaan.
Menurut Keown (2006), saham dapat dibedakan antara saham biasa (common

stock) dan saham preferen (preferred stock). Perbedaan antara kedua jenis saham
tersebut diantaranya sebagai berikut :
1.

Saham biasa (common stock)
a.

Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba

b.

Memiliki hak suara

c.

Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan
setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi

2.

Saham preferen (preferred stock)
a.

Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen

b.

Tidak memiliki hak suara
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c.

Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan
pengurus

d.

Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu
setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi

Ditinjau dari cara peralihan, maka saham dapat dikategorikan sebagi berikut :
1.

Saham Atas Unjuk (bearer stocks)
Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan
dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham
tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam
RUPS.

2.

Saham Atas Nama (registered stocks)

3.

Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara
peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
Ditinjau dari kinerja perdagangan maka saham dapat dikategorikan atas :

1.

Blue chip stock yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi
tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan
konsisten dalam membayar dividen.

2.

Income stock yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar
dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
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3.

Growth stock yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan
pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi
tinggi.

4.

Speculative stock yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisiten
memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun akan tetapi mempunyai kemungkinan
penghasilan yang tinggi di masa mendatang meskipun belum pasti.

5.

Counter cyclical stock yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi
makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham
ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai
akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada
masa resesi.

2.1.3.1.

Harga Saham

Menurut Jogiyanto (2010), nilai pasar adalah harga yang terjadi di pasar bursa
pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan
penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Harga saham di bursa efek akan
ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pada saat permintaan saham
meningkat, maka harga saham tersebut akan cenderung meningkat. Sebaliknya, pada saat
investor menjual saham, maka saham tersebut akan cenderung mengalami penurunan.
Market price merupakan harga pada pasar riil dan merupakan harga yang paling
mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang
berlangsung atau jika pasar sudah ditutup, maka harga pasar adalah harga penutupannya
(closing price). Jadi harga pasar inilah yang menyatakan naik turunnya suatu saham.
Harga suatu saham dapat berubah naik atau turun dalam hitungan yang begitu cepat,
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yaitu dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik. Berikut ini beberapa faktor
yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham, yaitu:
a.

Harapan investor terhadap tingkat pendapatan dividen di masa yang akan datang.
Apabila tingkat pendapatan dan dividen stabil, maka harga saham juga akan
cenderung stabil. Sebaliknya jika tingkat pendapatan dan dividen berfluktuasi karena
faktor internal, maka harga saham tersebut cenderung berfluktuasi juga.

b.

Tingkat pendapatan perusahaan. Apabila tingkat pendapatan perusahaan besar, maka
akan semakin meningkat pula harga saham karena para investor bersikap optimis.

c.

Kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian di masa yang akan datang selalu
dipengaruhi oleh kondisi perekonomian saat ini. Apabila kondisi perekonomian saat
ini stabil, maka para investor juga akan bersikap optimis terhadap kondisi
perekonomian di masa yang akan datang, sehingga harga saham akan cenderung
stabil, demikian pula sebaliknya.

Harga saham dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (Keown, 2006) :
1.

Harga Nominal
Harga yang tercantum dalam sertifikat saham, ditetapkan oleh emiten untuk menilai
setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti
penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai
nominal.

2.

Harga Perdana
Harga ini merupakan harga pada waktu saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga
saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (underwriter)
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dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan
dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.
3.

Harga Pasar
Jika harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor,
maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang
lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Transaksi di sini
tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi. Harga ini yang disebut sebagai
harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar–benar mewakili harga
perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi
negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari
diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.

2.1.3.2.

Return Saham

Pengertian return oleh Gitman (2006) adalah:
“the total gain or loss experience on an investment over a given period of time;
calculated by dividing the asset’s cash distributions during the period, plus change in
value, by its beginning-of-period investment value.”
Return saham adalah sesuatu yang diharapkan akan diperoleh atau cash flow yang
diantisipasi dari setiap investasi yang dilakukan (Jones, 2007). Return sendiri merupakan
hasil yang diperoleh dari investasi berupa expected return dan realized return. Expected
return merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa mendatang.
Sedangkan realized return merupakan tingkat return yang telah diperoleh investor pada
masa lalu (Jones, 2007). Komponen return terdiri dari dua jenis yaitu current income dan
capital gain. Current income merupakan keuntungan yang diperoleh melalui
pembayaran yang bersifat periodik seperti pembayaran bunga deposito, bunga obligasi,
dividen dan sebagainya. Sedangkan capital gain merupakan keuntungan yang diterima
20
ANALISIS PENGARUH..., IRWIN PRATAJAYA, Ma.-IBS, 2013

karena adanya selisih antara harga jual dengan harga beli saham dari suatu instrumen,
yang berarti bahwa saham tersebut harus diperdagangkan di pasar (Jones, 2007).
Investor akan membeli suatu saham jika diprediksi akan mengalami peningkatan
melebihi standar minimum return yang telah ditetapkan investor dengan harapan
memperoleh gain dari peningkatan suatu saham. Ketika saham diprediksi akan naik dan
akan menghasilkan tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi investor, maka
permintaan terhadap saham akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan
harga saham diikuti dengan meningkatnya return saham. Menurut Sharpe (2006)
menghitung return saham, bisa dilakukan dengan formula perhitungan sebagai berikut :

Rt =
Keterangan :
Rt = Return saham pada periode t
P1 = Harga saham pada periode saat ini
P0 = Harga saham pada periode sebelumnya
d1 = Dividen saat ini
2.1.4. Analisis Fundamental
Analisis fundamental merupakan proses menentukan nilai perusahaan dengan
menganalisis dan menginterpretasikan faktor-faktor kunci ekonomi, industri, dan
perusahaan. Bagian utama analisis fundamental adalah evaluasi atas posisi dan kinerja
keuangan perusahaan (Subramanyam dan Wild, 2008). Analisis ini menitik beratkan
pada rasio keuangan dan kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung yang
mempengaruhi kinerja perusahaan. Teknik analisis fundamental lebih cocok untuk

21
ANALISIS PENGARUH..., IRWIN PRATAJAYA, Ma.-IBS, 2013

membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka
panjang. Analisis fundamental mencoba mempelajari hubungan antara harga saham
dengan kondisi perusahaan dimana analisis ini menjelaskan bahwa nilai saham mewakili
nilai perusahaan, tidak hanya nilai intrinsik suatu saat tetapi juga adalah harapan
kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Anoraga,
2003). Nilai intrinsik adalah nilai suatu saham perusahaan berdasarkan analisis
fundamental tanpa mengacu pada nilai pasar (harga saham). Hasil estimasi nilai intrinsik
kemudian dibandingkan dengan nilai pasar sekarang dimana jika nilai intrinsiknya lebih
besar dari nilai pasar maka saham tersebut dinilai terlalu rendah (undervalued) sehingga
saham tersebut sebaiknya dibeli. Sementara jika nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai
pasar maka saham tersebut dinilai terlalu tinggi (overvalued) sehingga saham tersebut
sebaiknya dijual (Subramanyam dan Wild, 2008).
Dalam melakukan analisis fundamental dalam memilih saham, investor dapat
melakukan dua pendekatan, yaitu top down analysis, three-step approach dan bottom up
analysis, stockpicking approach. Hal ini dikemukakan oleh Reilly Brown (2003).
Perbedaan dari dua pendekatan ini terletak pada langkah-langkah yang harus dilakukan
dalam memilih saham. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam top down analysis,
yaitu, pertama, melakukan analisa keadaan ekonomi dan pasar secara keseluruhan
dengan tujuan untuk menentukan bagaimana mengalokasikan dana investasi di berbagai
negara atau dalam satu negara dengan berbagai bentuk investasi, seperti dalam obligasi,
saham dan uang tunai. Kedua, melakukan analisis industri dengan tujuan untuk
menentukan industri mana yang akan tumbuh dan turun berdasarkan dari analisa keadaan
ekonomi dan pasar sebelumnya. Terakhir, setelah menentukan industri yang terbaik,
barulah investor memilih saham suatu perusahaan yang masih dianggap murah
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(undervalue). Sedangkan bottom up analysis, investor langsung menentukan saham suatu
perusahaan yang baik dan masih dianggap murah (stockpicking), tanpa memperhatikan
keadaan ekonomi secara menyeluruh dan di industri dimana perusahaan tersebut berada.
Dalam penentuan nilai saham, baik melalui pendekatan top down

maupun

pendekatan bottom up, faktor-faktor fundamental memiliki peranan yang penting.
Semakin baik faktor fundamental yang dimiliki oleh suatu saham, akan semakin
berharga saham itu di mata para investor. Untuk melakukan analisis tersebut dibutuhkan
rasio keuangan untunk memilih saham mana yang baik dan murah.
2.1.5. Rasio Keuangan
Rasio keuangan adalah penulisan ulang data akuntansi ke dalam bentuk
perbandingan dalam rangka mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan
perusahaan (Keown, 2006). Menurut Sharpe (2006), rasio keuangan adalah teknik yang
umum dipakai oleh analis untuk meneliti laporan keuangan. Tujuan dari penggunaan
suatu rasio saat menganalisis informasi yang akan dianalisis agar rasio dari dua
perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan atau juga suatu perusahaan dengan batasbatas waktu yang berbeda. Selain itu penggunaan rasio keuangan akan membantu
investor, kreditur, dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam menilai ketidakpastian
penerimaan dari dividen dan bunga di masa mendatang.
Rasio keuangan dikelompokan menjadi lima jenis berdasarkan ruang lingkupnya,
yaitu (Anoraga, 2003) :
1.

Rasio Likuiditas, yang menyatakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajibannya dalam jangka waktu pendek. Rasio likuiditas ini terdiri dari current
ratio, quick ratio dan net working capital.
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2.

Rasio Solvabilitas, menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas ini terdiri dari debt ratio, debt to equity
ratio, long-term debt to equity ratio, long-term debt to capitalization ratio, times
interest earned, cash flow interest coverage, cash flow to net income dan cash return
on sales.

3.

Rasio Aktivitas, menunjukan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan harta
yang dimilikinya. Rasio aktivitas ini terdiri dari inventory turnover, average
collection period, total asset turnover, fixed asset turnover, account receivable
turnover dan day’s sales in inventory.

4.

Rasio Profitabilitas, menunjukan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan. Rasio Profitabilitas ini terdiri dari gross profit margin, net profit
margin, operating return on assets, return on asset, return on equity dan operating
ratio.

5.

Rasio Pasar, menunjukan informasi penting perusahaan dan diungkapkan dalam
basis per saham. Rasio ini terdiri dari price earning ratio, earning per share, price to
book value, dividend yield, dividend per share, dividend payout ratio dan book value
per share.
Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio pasar yang terdiri dari

price earning ratio (PER), price to book value (PBV), dan earning per share (EPS).
2.1.5.1.

Price Earning Ratio (PER)

Price earning ratio (PER) menunjukkan perbandingan antara harga saham yang
ditawarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. PER yang tinggi
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menunjukkan ekspektasi investor tentang prestasi perusahaan di masa yang akan datang
cukup tinggi (Jones, 2010).
Menurut Tandelilin (2010) price earning ratio (PER) adalah rasio harga saham
terhadap laba per saham, pada umumnya perusahaan yang tumbuh lebih cepat
mempunyai risiko yang lebih kecil dan memiliki rasio harga laba yang lebih tinggi dari
pada perusahaan yang pertumbuhannya lambat atau perusahaan dengan risiko lebih
besar. Kesimpulannya bahwa price earning ratio (PER) digunakan sebagai indikator
tingkat pertumbuhan yang diharapkan untuk menentukan pantas tidaknya harga saham.
Menurut Garrison dan Noreen (2001) price earning ratio (PER) merupakan
hubungan antara harga pasar saham dan earning per share saat ini. Selain itu, PER
digunakan secara luas oleh investor sebagai panduan umum untuk mengukur nilai
saham. PER yang tinggi menunjukkan bahwa investor bersedia untuk membayar dengan
harga premium untuk saham perusahaan dan investor mengharapkan perusahaan dapat
menghasilkan pertumbuhan earning yang lebih tinggi.
PER merupakan salah satu aspek keuangan yang penting bagi manajer dan para
analis. Model PER kosisten dengan nilai sekarang karena pertimbangan nilai intrinsik
suatu saham atau bursa saham dan menggambarkan seberapa besar para investor bersedia
dibayar untuk setiap keuangan yang diperoleh perusahaan. PER digunakan oleh berbagai
pihak atau investor untuk membeli saham.
Menurut Tryfino (2009) price earning ratio (PER) adalah rasio yang digunakan
untuk menghitung tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada suatu saham.
Atau, menghitung kemampuan suatu saham dalam menghasilkan laba. Tujuan dari
metode ini adalah untuk memprediksi kapan atau berapa kali laba yang dihasilkan
perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya pada periode tertentu. Semakin kecil
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PER suatu saham akan semakin baik. Logikanya tingkat pengembalian investasi di
saham tersebut akan semakin cepat karena EPS yang dihasilkan semakin besar.
PER dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :
PER

2.1.5.2.

Price to Book Value (PBV)

Price to book value (PBV) merupakan perbandingan harga pasar suatu saham
dengan nilai bukunya (Tandelilin, 2010). Informasi PBV suatu perusahaan menunjukkan
kinerja suatu perusahaan dan prospeknya di masa mendatang. PBV juga dapat dilihat
untuk membandingkan harga saham perusahaan sejenis. Semakin kecil PBV suatu
perusahaan, berarti harga saham perusahaan tersebut dianggap semakin murah.
Kecenderungan harga saham yang semakin rendah, kurang diminati investor. Hal ini
menunjukkan bahwa PBV yang tinggi akan dianggap bahwa harga saham perusahaan
tersebut tinggi pula. Saham yang seperti ini akan diminati investor. Saham yang
senantiasa harganya tinggi mengindikasikan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut
yang cukup baik.
Menurut Tryfino (2009) Price to Book Value (PBV) adalah perhitungan atau
perbandingan antara market value dengan book value suatu saham. Dengan rasio PBV
ini, investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali market value suatu saham
dihargai dari book value-nya. Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi pergerakan
harga suatu saham sehingga dari gambaran tersebut, secara tidak langsung rasio PBV ini
juga memberikan pengaruh terhadap harga saham.
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Rasio ini menunjukkan apresiasi investor terhadap suatu saham. Semakin kecil
nilai price to book value, maka harga dari suatu saham dianggap semakin murah
(Budileksmana dan Gunawan, 2003). Price to book value digunakan untuk menilai
apakah suatu saham undervalued atau overvalued. Suatu saham disebut undervalued
apabila harga sahamnya di bawah nilai buku perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya,
overvalued apabila harga sahamnya melebihi nilai buku perusahaan. Price to book value
merupakan petunjuk seberapa besar pasar menghargai saham perusahaan.
Adapun rumus price to book value (PBV) sebagai berikut :
PBV
2.1.5.3.

Earning Per Share (EPS)

Earning per share (EPS) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
laba tiap lembar saham. Earning per share diperoleh dari laba setelah pajak dikurangi
dividen saham preferen (Laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan
jumlah rata-rata saham yang beredar). Jika EPS tinggi maka investor akan menilai bahwa
emiten memiliki kinerja yang baik. Investor saham mempunyai kepentingan terhadap
informasi EPS dalam melakukan penentuan harga saham. Pada prinsipnya para investor
akan mau menanamkan modalnya apabila tingkat return yang dicapai sesuai yang
diharapkan. EPS yang diharapkan oleh para investor adalah EPS yang semakin tinggi,
semakin tinggi EPS yang diterima maka harga saham akan meningkat. Semakin tinggi EPS
akan menggembirakan para pemegang saham, karena semakin besar laba yang disediakan
untuk para pemegang saham (Darmadji dan Fakhruddin, 2006).
Menurut Tryfino (2009) Earning Per Share (EPS) adalah rasio yang digunakan
untuk menghitung laba atau keuntungan bersih yang diperoleh dari selembar saham.
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Kegunaan dari metode ini adalah untuk mengukur kinerja perusahaan dalam
menghasilkan laba. Dengan menghitung rasio EPS, investor dapat mengetahui
keuntungan yang dihasilkan dari setiap lembar saham. Semakin besar EPS dapat
disimpulkan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif/baik.
Secara matematis earning per share (EPS) dapat dirumuskan sebagai berikut :
EPS
2.1.6. Anomali Pasar
Penyimpangan terhadap konsep pasar pasar efisien yang sering disebut anomali
pasar. Menurut Jones (2010) anomali pasar adalah teknik-teknik atau strategi-strategi
yang berlawanan atau bertentangan dengan konsep pasar modal yang efisien dan
penyebab kejadian tersebut tidak dapat dijelaskan dengan mudah. Salah satu penyebab
pasar bergerak tidak normal adalah overaction hypothesis. Overaction hypothesis adalah
perilaku investor yang memberikan bobot yang berlebihan untuk informasi terkini dalam
memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jika investor
memberikan bobot yang berlebihan untuk informasi terbaru maka investor akan
cenderung bereaksi berlebihan terhadap informasi. Hipotesis reaksi berlebihan bersandar
pada asumsi perilaku pasar bereaksi berdasarkan penekanan pada informasi terakhir
dalam melakukan koreksi pada periode berikut. Apabila pemodal mendasarkan pada
informasi terakhir, maka pemodal akan cenderung overreact terhadap pengumuman.
Secara psikologis, pelaku pasar akan bereaksi lebih dramatis terhadap informasi yang
jelek. Ada beberapa anomali yang terjadi di pasar, seperti:
1. Low price earning ratio effect, merupakan anomali yang memperlihatkan bila
saham dengan PER yang rendah memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan
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saham dengan PER yang tinggi. Apabila pasar memang efisien, maka seharusnya
tidak ada hubungan antara PER dengan return karena rasio ini merupakan
informasi umum yang seharusnya tercermin.
2. Size effect, adalah anomali perusahaan yang diungkapkan pertama kali oleh Banz
(1981), melalui studinya yang menunjukkan bahwa excess return yang diperoleh
perusahaan berukuran kecil cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan
perusahaan yang berukuran besar.
3. January effect, adalah anomali musiman yang memperlihatkan apabila return di
bulan Januari cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan return di bulan lain.
Kecenderungan ini lebih besar pada perusahaan kecil dan terjadi pada lima hari
pertama perdagangan di awal bulan.
4. Holiday effect, menunjukkan kecenderungan return saham pada satu hari sebelum
libur (pre holiday return) dan return saham sehari setelah libur (post holiday
return) lebih tinggi disbanding return saham di hari-hari biasa.

2.2

Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No

Nama Peneliti
dan Tahun

Judul Penelitian

Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

1

Wahyudi dan
Moerdiyanto

Pengaruh PBV,
NPM dan CAR
terhadap Return
Saham Sektor
Perbankan

Return
saham, PBV,
NPM dan
CAR

PBV berpengaruh
signifikan terhadap
return saham,
sedangkan NPM dan
CAR berpengaruh
tidak signifikan

(2012)
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No

Nama Peneliti
dan Tahun

Judul Penelitian

Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

2

Nicky Nathaniel
(2008)

Analisis Pengaruh
DER, EPS, NPM
dan PBV terhadap
Return Saham
Real Estate and
Property di Bursa
Efek Indonesia

Return
saham, DER,
EPS, NPM
dan PBV

PBV yang
berpengaruh signifikan
terhadap return saham,
sedangkan DER, EPS,
NPM berpengaruh
tidak signifikan
terhadap return saham

3

Egi, Ikaputera,
Mayasari

Analisis ROE dan
PER terhadap
Return Saham
Sektor
Pertambangan

Return
saham, ROE
dan PER

ROE dan PER
berpengaruh signifikan
terhadap return saham

Analisis Pengaruh Harga saham,
EPS, PER, ROE,
PER, EPS,
FL, DER, CR,
ROE, FL,
dan ROA pada
DER, CR,
Harga Saham
dan ROA

EPS, PER, ROE, DER
dan ROA berpengaruh
signifikan terhadap
harga saham

(2009)

4

Angrawit
Kusumawardani
(2010)

5

Andre
Hernendiastoro
(2005)

Pengaruh kinerja
perusahaan dan
kondisi ekonomi
terhadap return
saham pada
saham LQ45

Return
saham, CR,
DER, ROA,
PER, inflasi,
suku bunga
SBI, dan kurs

CR, DER, ROA, PER,
inflasi, dan kurs tidak
berpengaruh signifikan
secara parsial terhadap
return saham

6

Basuki
(2006)

Analisis Pengaruh
ROA, ROE, dan
PBV terhadap
return

Return
saham, ROA,
ROE, PBV

ROA, ROE, dan PBV
tidak memiliki
pengaruh yang
signifikan terhadap
return saham

7

Ajeng
(2006)

Analisis Pengaruh
EPS, PBV, dan
ROA terhadap
return saham

Return
saham, EPS,
PBVdan
ROA

EPS, PBV, memiliki
pengaruh signifikan
tehadap return saham.
ROA tidak memiliki
pengaruh signifikan
terhadap return saham
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No

Nama Peneliti
dan Tahun

Judul Penelitian

Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

8

Renna dan
Josephine
(2013)

Market Ratios on
Bank Stock
Return in
Indonesia Stock
Exchange

Return
saham, PBV,
EPS dan PER

PBV, EPS dan PER
tidak memiliki
pengaruh yang
signifikan terhadap
return saham

9

Sri dan
Nilmawati
(2010)

EVA dan
Beberapa
Variabel
Fundamental
terhadap harga
saham

Harga saham,
EVA, CR,
ROI, size dan
PER

10

Andhi
Wijayanto
(2010)

Analisis Pengaruh
ROA, EPS,
Financial
Leverage,
Proceed terhadap
Initial Return

Initial return,
ROA, EPS,
financial
leverage,
proceed

EVA, ROI, PER
memiliki pengaruh
signifikan terhadap
harga saham,
sedangkan CR dan size
tidak memiliki
pengaruh siginfikan
terhadap harga saham
EPS dan proceed
berpengaruh signifikan
terhadap initial return,
sedangkan ROA dan
financial leverage
tidak signifikan
terhadap initial return

11

Denies dan
Prabandaru
(2012)

12

Fredy dan
Nurdhiana
(2012)

Pengaruh ROI
Harga saham, ROI, EPS, DPS secara
EPS, DPS
ROI, EPS
parsial berpengaruh
terhadap harga
dan DPS
signifikan terhadap
saham perusahaan
harga saham
tambang
Pengaruh BV,
Harga saham,
EPS dan PER
PBV, EPS dan
BV, PBV,
berpengaruh signifikan
PER terhadap
EPS dan PER terhadap harga saham,
Harga Saham
sedangkan PBV tidak
Perusahaan Food
signifikan
and Beverage

Sumber : Data diolah penulis

2.3

Rerangka Pemikiran
Berdasarkan tujuan penelitian ini, untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari

price earning ratio, price to book value, dan earning per share terhadap return saham
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perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia, baik secara individu
maupun secara bersama-sama. Secara skematis dapat diperlihatkan rerangka pemikiran
penelitian pada gambar 2.1
Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran

PER
(X1)
PBV
(X2)

Return Saham
(Y)

EPS
(X3)

Sumber: Data diolah penulis

2.3.1 Hubungan antara PER, PBV dan EPS terhadap return saham
2.3.1.1. Pengaruh price earning ratio (PER) terhadap return saham
Price earning ratio (PER) menunjukkan perbandingan antara harga saham yang
ditawarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. PER yang tinggi
menunjukkan ekspektasi investor tentang prestasi perusahaan di masa yang akan datang
cukup tinggi. PER yang tinggi menunjukkan bahwa investor bersedia untuk membayar
dengan harga premium untuk saham perusahaan dan investor mengharapkan perusahaan
dapat menghasilkan pertumbuhan earning yang lebih tinggi.
Penelitian yang dilakukan Egi, Ikaputera dan Mayasari (2009) menyimpulkan
bahwa PER berpengaruh positif terhadap return saham. Dari hasil penelitiannya, Jika
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PER dalam suatu perusahaan tinggi, maka return saham akan tinggi, sebaliknya jika
PER perusahaan tersebut rendah maka return saham akan rendah. Berbeda dengan
penelitian yang dilakukan Sri dan Nilmawati (2010), dari hasil penelitiannya hubungan
antara PER dengan harga saham adalah negatif, hal tersebut berarti apabila PER
perusahaan tinggi maka return rendah, sebaliknya jika PER rendah maka return tinggi.
2.3.1.2. Pengaruh price to book value (PBV) terhadap return saham
PBV merupakan rasio antara harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Pada
umumnya perusahaan yang beroperasi dengan baik akan mempunyai rasio PBV lebih
besar dari satu (>1). Hal ini disebabkan karena PBV yang semakin besar menunjukkan
harga dari saham tersebut semakin meningkat.
Semakin tinggi rasio PBV suatu perusahaan menunjukkan semakin tinggi pula
penilaian investor terhadap perusahaan yang bersangkutan. Jika harga pasar saham
semakin meningkat maka capital gain (actual return) dari saham tersebut juga
meningkat. Hal ini disebabkan karena actual return merupakan selisih antara harga
saham periode saat ini dengan harga saham sebelumnya.
Penelitian yang dilakukan Wahyudi dan Moeldiyanto (2012)

menyimpulkan

bahwa price to book value berpengaruh positif terhadap return saham. Hasil
penelitiannya menyatakan bahwa adanya indikasi investor memperhatikan price to book
value dalam pengambilan keputusan investasi. Sementara itu, perusahaan yang tidak
mampu menghasilkan keuntungan akan mempengaruhi investor maupun calon investor
untuk melakukan investasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fredy dan Nurdhiana
(2012) menyatakan bahwa price to book value hubungan negatif dan tidak bepengaruh
signifikan terhadap harga saham.
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2.3.1.3. Pengaruh earning per share (EPS) terhadap return saham
Pemegang saham dan calon investor pada umumnya akan tertarik pada earning
per share (EPS), karena EPS merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu
perusahaan. Earning per share (EPS) merupakan rasio perbandingan antara laba bersih
sebelum pajak dengan harga per lembar saham. EPS menunjukkan seberapa besar
keuntungan yang diberikan kepada investor dari setiap lembar saham yang dimilikinya.
Secara sederhana EPS menggambarkan jumlah uang yang diperoleh untuk setiap lembar
saham.
Berdasarkan tingkat keberhasilan perusahaan tersebut, para investor akan
memperhatikan pengaruhnya di masa yang akan datang dengan melihat prospek
perusahaan yang baik. Pertumbuhan laba per lembar saham perusahaan akan sangat
dipertimbangkan oleh para investor dalam membuat keputusan untuk berinvestasi.
Apabila harga saham mencerminkan kapitalisasi dari laba yang diharapkan di masa yang
akan datang, maka peningkatan laba akan meningkatkan harga saham dan total
kapitalisasi pasar.
Penelitian Renna dan Josephine (2013) menyimpulkan bahwa earning per share
tidak memiliki pengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap return
saham. Dari hasil penelitiannya, jika EPS dalam suatu perusahaan tinggi maka return
saham rendah, sebaliknya jika EPS perusahaan tersebut rendah maka return saham
tinggi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Denies dan Prabandaru (2012) yang
menyatakan bahwa hubungan antara earning per share terhadap harga saham adalah
positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.
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2.4

Pengembangan Hipotesis
Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah yang berkaitan dengan ada

tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. H0 merupakan
hipotesis yang menunjukkan tidak adanya pengaruh dan Ha merupakan hipotesis yang
menunjukan adanya pengaruh atas penelitian yang dilakukan. Adapun perumusan
hipotesis atas pengujian yang dilakukan di sini adalah sebagai berikut :
Hipotesis 1
H0

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara price to earning ratio terhadap
return saham perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2012.

Ha

Terdapat pengaruh yang signifikan antara price to earning ratio terhadap return
saham perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode
2010-2012.

Hipotesis 2
H0

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara price to book value terhadap
return saham perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2012.

Ha

Terdapat pengaruh yang signifikan antara price to book value terhadap return
saham perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode
2010-2012.
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Hipotesis 3
H0

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara earning per share terhadap return
saham perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode
2010-2012.

Ha

Terdapat pengaruh yang signifikan antara earning per share terhadap return
saham perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode
2010-2012.

Hipotesis 4
H0

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara price earning ratio, price to book
value dan earning per share terhadap return saham perusahaan property dan real
estate di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012.

Ha

Terdapat pengaruh yang signifikan antara price earning ratio, price to book value
dan earning per share terhadap return saham perusahaan property dan real estate
di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan property dan real estate

dengan kategori industri property, real estate dan bulding construction di Bursa Efek
Indonesia periode 2010-2012. Bursa Efek Indonesia merupakan tempat beraktivitasnya
pasar modal di Indonesia yang terletak di Sudirman Central Business Distric (SCBD) Jl.
Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan.

3.2.

Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder meliputi data penelitian yang telah dipublikasikan dalam berbagai literatur
yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini
antara lain laporan keuangan tahunan, laporan kegiatan perdagangan saham, dan laporanlaporan yang memuat berbagai informasi mengenai masalah yang diteliti.
3.2.1. Data Yang Dihimpun
Data yang dihimpun sebagai berikut :
1. Daftar perusahaan property dan real estate dengan kategori industri infrastruktur,
utilitas dan transportasi di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2012
2. Tingkat price earning ration, price to book value, dan earning per share yang
dihitung dari laporan keuangan tahunan perusahaan property dan real estate dan
mengumumkan selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2010 hingga 2012.
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3. Harga saham penutupan perusahaan pada akhir bulan Desember (akhir tahun
periode pengamatan) pada periode 2010-2012.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari www.idx.co.id dan
mengunjungi langsung Bursa Efek Indonesia.
3.2.2. Populasi dan Sampel
Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan
dikenai generalisasi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti
(Ghozali, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh property dan real estate di
Bursa Efek Indonesia dalam periode penelitian pada tahun 2010 sampai dengan 2012.
Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling.
Purposive sampling adalah sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu
(Sekaran, 2010). Pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti,
dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel. Dalam
penelitian ini menggunakan sampel perusahaan property dan real estate yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sebagai berikut :
1. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan property
dan real estate dalam kategori infrastruktur, utilitas dan transportasi sesuai
pengelompokan oleh Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar bursa (delisting) dari 1 Januari 2010-31
Desember 2012.
3. Berturut-turut mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit dan
dapat diakses selama periode pengamatan serta memiliki informasi tentang harga
saham saat laporan keuangan periode tertentu diterbitkan.
Berdasarkan kriteria di atas, diperoleh sampel sebanyak 5 perusahaan yang telah
memenuhi syarat pemilihan sampel.
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3.2.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat
(dependen) dan variabel bebas (independen). Return Saham merupakan variabel terikat
(dependen), sedangkan yang menjadi variabel bebas (independen) terdiri atas price
earning ratio, price to book value dan earning per share. Definisi operasional atas
variabel-variabel pada penelitian ini perlu dilakukan untuk memudahkan pembahasan
lebih lanjut serta untuk menguji hipotesis. Definisi operasional variabel-variabel terikat
dan bebas yang digunakan dalam penelitian adalah:
3.2.3.1. Variabel Terikat (Dependen)
Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah realized return.

Realized return

merupalam tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu (Jones, 2007).
Perhitungan return saham sebagai berikut :
Return =
3.2.3.2. Variabel Bebas (Independen)
Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi
variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah :
1.

Price Earning Ratio (PER)
Price earning ratio (PER) merupakan indikator untuk mengukur seberapa jauh
investor bersedia membayar saham untuk setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan
perusahaan yang merupakan rasio antara harga pasar perlembar saham. Sehingga PER
dapat dinyatakan dengan rumus :
PER
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Price to Book Value (PBV)

2.

Price to book value (PBV) merupakan perbandingan harga pasar suatu saham
dengan nilai bukunya. Informasi PBV suatu perusahaan menunjukkan kinerja suatu
perusahaan dan prospeknya di masa mendatang. PBV dapat dinyatakan dengan rumus :
PBV
Earning per Share (EPS)

3.

Earning per share merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar tiap
lembar saham dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. EPS dapat diperoleh
dengan menggunakan rumus :
EPS

Tabel 3.1.
Definisi Operasional Variabel
No

Variabel

Pengertian

Skala

Pengukuran

Statistik
1

Return

capital gain dan yield,

Saham

selisih antara harga
saham pada periode saat
ini (P1) dengan harga
saham periode

Rasio

sebelumnya (P0)
ditambah dividen (dt)
dibagi dengan harga
saham periode
sebelumnya (P0)
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2

Price

hasil yang diperoleh dari

earning

pembagian antar harga

ratio

saham dan laba bersih

Rasio

per saham.
3

4

Price to

perbandingan harga pasar

book

suatu saham dengan nilai

value

bukunya

Earning

kemampuan perusahaan

per share

untuk menghasilkan laba

Rasio

Rasio

tiap lembar saham
Sumber : Data diolah penulis
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data
Di dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dimana mencari
informasi atau data yang bisa berasal dari catatan, transkip, buku, laporan keuangan,
surat kabar, majalah, internet dan sebagainya. Sedangkan data yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan data sekunder dimana data-data historis yang diperoleh
bersumber dari catatan dan data yang dipublikasikan oleh BEI, www.finance.yahoo.com,
dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD).

3.3.

Metode Analisis Data

3.3.1. Teknik Pengolahan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel (pooled data).
Data panel (pooled data) adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtut
waktu (time series) dengan data seksi silang (cross section). Oleh sebab itu, data panel
memiliki gabungan karakteristik kedua jenis data tersebut, yaitu terdiri atas beberapa
objek dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2009).
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Dalam mengolah data untuk melakukan operasionalisasi variabel yang akan diuji,
nilai variabel tersebut di input ke dalam bantuan Microsoft excel dan kemudian diolah
dengan program software EViews (Econometric Views) versi 7 yang merupakan program
komputer berbasis Windows yang banyak dipakai untuk analisa statistika dan
ekonometri.
Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan mendeteksi data dengan
adanya outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang
terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai
ekstrim baik untuk sebagian variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2005).
3.3.2. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang
akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian
ini adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Ada beberapa uji
untuk mengetahui suatu data itu normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan
uji Jargue-Bera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah
sebagai berikut :
H0 : Residual data terdistribusi normal
Ha : Residual data tidak terdistribusi normal
Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 yang
artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009).
3.3.3. Penentuan Model Regresi Data Panel
Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi
dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect (Widarjono,
2007). Metode common effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk
mengestimasi data panel yaitu dengan mengkombinasikan data time series dan cross
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section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar
waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS)
untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi common
effect. Dalam pendekatan common effect tidak memperhatikan dimensi individu maupun
waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun
waktu (Widarjono, 2007).
Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan
menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini
didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar
waktu (time invariant). Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan bahwa
koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2007).
Dimasukkannya variabel dummy di dalam model fixed effect bertujuan untuk
mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, hal ini juga
membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada
akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan
variabel gangguan (error terms) dikenal sebagai metode random effect. Didalam model
ini, variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu
dalam mengestimasi data panel (Widarjono, 2007).
Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan estimasi dengan fixed effect
2. Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis:
Ho : Menggunakan model common effect
H1 : Menggunakan model fixed effect
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Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) 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 metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F
statistik. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section
F lebih besar dari 0,05, maka terima Ho yang artinya menggunakan model common
effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Chow saja namun apabila
hasilnya menolak Ho maka selanjutnya melakukan uji Hausman.
3. Estimasi dengan Random Effect
4. Melakukan uji Hausman (Random Effect atau Fixed effect) dengan hipotesis:
Ho : Menggunakan model random effect
H1 : Menggunakan model fixed effect
Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah
penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan
pada ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed
Effect dan Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS
tidak efisien, di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien.
Oleh karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda
sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.
Apabila Chi Square hitung lebih kecil dari Chi Square tabel, maka Ho diterima yang
artinya menggunakan model random effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di
Uji Hausman saja.
3.3.4. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang
diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model
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telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang
ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias
Estimator / BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non
multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2007).
3.3.4.1. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah ada tidaknya hubungan linier antara variabel independen
di dalam regresi berganda. Hubungan linier antara variabel independen dapat terjadi
dalam bentuk hubungan linier yang sempurna dan hubungan linier yang kurang
sempurna. Adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi
menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar. Dalam mendeteksi ada atau
tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r)
antar variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi
diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika
koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah
multikolinieritas (Widarjono, 2007).
3.3.4.2. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari
residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi
dalam model regresi adalah tidak adanya heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk
mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan
uji White dengan melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih
dulu disusun hipotesis, yaitu :
Ho : Tidak ada heteroskedastisitas
Ha : Ada heteroskedastisitas
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Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%
maka terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007).
3.3.4.3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota
observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Autokorelasi merupakan
korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Ada
beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya dengan
menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji Lagrange
Multiplier (LM) ini sebagai berikut :
Ho : Tidak ada autokorelasi
Ha : Ada autokorelasi
Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari
Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada
autokorelasi (Widarjono, 2007).
3.3.5. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih
variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing
variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari
variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau
penurunan. Dalam penelitian ini apakah variabel independen, yaitu price earning ratio
(PER), price to book value (PBV), dan earning per share (EPS) berpengaruh terhadap
variabel dependen yaitu return saham (RS). Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun
secara simultan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
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Yi,t = b0 + b1X1i,t + b2X2i,t + b3X3i,t + ei,t
Keterangan :
Yi,t

= Return Saham (RS) perusahaan i pada periode t

b0

= Konstanta

b1, b2, b3

= Koefisien Regresi untuk X1, X2, X3

X1i,t

= Price Earning Ratio (PER) perusahaan i pada periode t

X2i,t

= Price to Book Value (PBV) perusahaan i pada periode t

X3i,t

= Earning Per Share (EPS) perusahaan i pada periode t

ei,t

= Variabel Pengganggu

3.3.6. Teknik Pengujian Hipotesis
3.3.6.1. Uji t (Parsial)
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (PER, PBV, dan
EPS) secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Return
Saham) dengan asumsi nilai variabel yang lain adalah konstan. Pengujian ini dilakukan
dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi
dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai berikut :
Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha
Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima
3.3.6.2. Uji F (Simultan)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (PER, PBV, dan
EPS) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
(Return Saham). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas
(signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria
pengujiannya sebagai berikut :
Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha
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Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima
3.3.6.3. Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) mengukur kebaikan sesuai (goodness of fit) dari
persamaan regresi yaitu seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan
oleh semua variabel independen (Widarjono, 2007). Nilai koefisien regresi terletak
diantara 0 dan 1. Nilai R2 = 1, berarti variasi variabel independen yang digunakan dalam
model menjelaskan 100% variasi variabel dependen, jika R2 = 0 berarti tidak ada
sedikitpun presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap
variabel dependen.
Dapat disimpulkan bahwa bagus tidaknya suatu model bukanlah ditentukan oleh
R2 yang tinggi, namun harus lebih memperhatikan relevansi logis atau teoritis dari
variabel independen dengan variabel dependen dan arti statistik. Berhubung penelitian
ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain
yaitu nilai adjusted r2. Adjusted r2 disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan
ukuran sampel.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.

Gambaran Umum Penelitian
Pasar modal atau bursa efek merupakan sarana yang mempertemukan antara

pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dimana dana
yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Di Indonesia, bursa efek dikenal
dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI), yang berlokasi di kawasan SCBD Jl. Jendral
Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di
Indonesia yang berfungsi menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang
wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran.
Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real
estate dalam kategori industri property, real estate dan building construction yang listing
di BEI periode 2010 sampai dengan 2012 dan selalu aktif diperdagangkan. Dari
keseluruhan perusahaan yang ada dan setelah memenuhi kriteria pemilihan sampel yang
ditetapkan oleh penulis, maka diperoleh 36 perusahaan yang menjadi sampel dalam
penelitian ini. Perusahaan-perusahaan atau emiten yang termasuk dalam sampel ini dapat
dilihat pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1
Sampel Perusahaan Property dan Real Estate di BEI
Tahun 2010 – 2012
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Perusahaan
PT. Agung Podomoro Land Tbk
PT. Alam Sutera Realty Tbk
PT. Bakrieland Development Tbk
PT. Bekasi Asri Pemula Tbk
PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk
PT. Bukit Darmo Property Tbk
PT. Bumi Citra Permai Tbk
PT. Bumi Serpong Damai Tbk
PT. Ciputra Development Tbk
PT. Ciputra Property Tbk
PT. Ciputra Surya Tbk
PT. Cowell Development Tbk
PT. Danayasa Arthatama Tbk
PT. Duta Anggada Realty Tbk
PT. Duta Pertiwi Tbk
PT. Fortune Mate Indonesia Tbk
PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk
PT. Indonesia Prima Property
PT. Initialand Development Tbk
PT. Jakarta International Hotel & Dev Tbk
PT. Jaya Real Property Tbk
PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk
PT. Laguna Cipta Griya Tbk
PT. Lamicitra Nusantara Tbk
PT. Lippo Cikarang Tbk
PT. Lippo Karawaci Tbk
PT. Metropolitan Kentjana Tbk
PT. Modernland Realty Tbk
PT. Pakuwon Jati Tbk
PT. Panca Wiratama Sakti Tbk
PT. Perdana Gapuraprima Tbk
PT. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
PT. Roda Vivatex Tbk
PT. Sentul City Tbk
PT. Summarecon Agung Tbk
PT. Suryamas Dutamakmur Tbk

Sumber: www.idx.co.id
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4.2.

Analisis Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif
Pembahasan pertama yang akan dilakukan pada hasil peneltian ini adalah
mengenai hasil analisa statistik deskriptif dari semua variable yaitu Price Earning Ratio,
Price to Book Value, Earning per Share dan Return Saham. Analisa statistik deskriptif
menjelaskan tentang nilai minimum, nilai maksimum, dan mean atas empat variabel
penelitian pada data yang sudah diolah peneliti.
Tabel 4.2 Analisa Statistik Deskriptif
Return

PER

PBV

EPS

Maksimum

1.43

319.01

6.8

690

Minimum

-0.7

-326.07

-4.17

-149

Mean

0.199

17.41

1.45

65.76

Std. Dev

0.44

62.40

1.44

127.49

Sumber: Data diolah penulis
a. Return
Nilai return minimum berdasarkan Tabel 4.2 adalah sebesar -0.7

yang

dihasilkan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk pada tahun 2012. Untuk nilai maksimum return
diperoleh sebesar 1.43 yang dihasilkan oleh PT. Sentul City Tbk. pada tahun 2011.
Nilai rata-rata return dari seluruh perusahaan adalah sebesar 0.199.
b. Price Earning Ratio (PER)
Nilai price earning ratio minimum berdasarkan Tabel 4.2 adalah sebesar -326.07
yang dihasilkan oleh PT. Bukit Darmo Property Tbk. pada tahun 2010. Untuk nilai
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maksimum price earning ratio diperoleh sebesar 319.01 yang dihasilkan oleh PT. Sentul
City Tbk. pada tahun 2010. Nilai rata-rata price earning ratio dari seluruh perusahaan
adalah sebesar 17.41.
c. Price to Book Value (PBV)
Nilai price to book value minimum berdasarkan Tabel 4.2 adalah sebesar -4.17 yang
dihasilkan oleh

PT. Bakrieland Development Tbk pada tahun 2012. Untuk nilai

maksimum price to book value diperoleh sebesar 6.8 yang dihasilkan oleh PT. Pakuwon
Jati Tbk pada tahun 2010. Nilai rata-rata price to book value dari seluruh perusahaan
adalah sebesar 1.45.
d. Earning per Share (EPS)
Nilai earning per share minimum berdasarkan Tabel 4.2 adalah sebesar -149 yang
dihasilkan oleh PT. Panca Wiratama Sakti Tbk pada tahun 2010. Untuk nilai maksimum
earning per share diperoleh sebesar 690 yang dihasilkan oleh PT. Roda Vivatex Tbk.
pada tahun 2010. Nilai rata-rata earning per share dari seluruh perusahaan adalah
sebesar 65.76.
4.2.2. Uji Normalitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal
atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati
normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian
ini menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar
dari α = 5%, maka menerima H0 yang artinya residual data berdistribusi normal
(Winarno, 2009). Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di dapat
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bahwa residual data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil
pengujian normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini.
Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas
12

Series: Residuals
Sample 1 99
Observations 99

10
8
6
4
2
0

-1.0

-0.5

-0.0

0.5

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-5.05e-17
-0.035346
1.162730
-0.991614
0.421118
0.423599
3.224007

Jarque-Bera
Probability

3.167679
0.205186

1.0

Sumber: data diolah peneliti
Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 4.1, dapat dilihat bahwa nilai
probabilitas seluruh variabel yaitu PER, PBV, EPS, dan Return yaitu sebesar 0.205186
lebih besar dari signifikansi 0,05 maka terima H0 artinya residual data terdistribusi
normal.
4.2.3. Metode Estimasi Model Data Panel
Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara Common Effect atau
Fixed Effect. Common Effect merupakan penggabungan antara data cross section dan
time series yang diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk
mengestimasi suatu model, sedangkan Fixed Effect adalah sebuah model yang dibentuk
karena adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model
yang memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan atau mungkin berubah untuk
setiap waktu dan individu. Dalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih
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dahulu, langkah pertama adalah melakukan estimasi regresi dengan Fixed Effect.
Kemudian melakukan uji Chow untuk menentukan apakah akan menggunakan model
Common Effect atau Fixed Effect dimana hipotesis dari uji Chow adalah sebagai berikut:
H0 : Menggunakan model Common Effect
Ha : Menggunakan model Fixed Effect
Apabila probabilitas dari Cross-section F lebih besar dari 0,05 maka terima H0
artinya menggunakan model Common Effect dan pengujian selesai sampai di uji Chow
saja. Dan apabila probabilitas dari Cross-section F lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0
yang artinya menggunakan model Fixed Effect dan pengujian berlanjut ke uji Haussman.
Tabel 4.3
Hasil Uji Chow Test
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square

Statistic
0.823505
34.595606

d.f.

Prob.

(32,63)
32

0.7219
0.3450

Sumber: Data diolah penulis
Berdasarkan tabel Redundant Fixed Effects test pada Tabel 4.3 dapat dilihat
bahwa nilai probability dari Cross-Section Chi Square yang dihasilkan adalah sebesar
0.3450, yang dimana memiliki arti nilai Chi Square tersebut berada > 0.05 sehingga H0
diterima. Dikarenakan H0 diterima, maka Ha ditolak atau model yang digunakan adalah
common effect. Apabila H0 diterima, maka pengujian model data panel hanya berhenti
sampai Chow Test dan artinya model PLS (Pooled Least Square) yang digunakan.
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4.2.4. Uji Asumsi Klasik
Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang valid atau
tidak bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang
digunakan. Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat non
multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi.
4.2.4.1. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada
periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Berikut hasil uji autokorelasi dengan
menggunakan uji Breusch-Godfrey atau uji Lagrange-Multiplier.
Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.016169
0.034412

Prob. F(2,93)
Prob. Chi-Square(2)

0.9840
0.9829

Sumber: Data diolah penulis
Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh nilai chi-square sebesar 0.9829 atau lebih besar
dari nilai probabilitas 0.05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada
penelitian ini.
4.2.4.2.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas maka dilakukan pengujian menggunakan
White Heteroscedasticity Test. Sebuah model dapat dikatakan tidak memiliki masalah
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heterokedastisitas jika NilaiProb. Chi-Square dari Obs*R-squared l> α, maka H0
diterima, artinya model tidak terdapat heteroskedastisitas.
Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.377524
1.166354
1.194299

Prob. F(3,95)
Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)

0.7694
0.7611
0.7544

Sumber: Data diolah penulis
Berdasarkan uji White pada Tabel 4.5 yang telah diolah oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui bahwa
nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square variabel > 0,05

yang artinya terima

H0 atau tidak ada heteroskedastisitas.
4.2.4.3.
Uji

Uji Multikolinearitas
multikolinieritas

digunakan

untuk

mengetahui

ada

atau

tidaknya

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar
variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada
atau tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel.
Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi
diatas 0.85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya
apabila koefisien korelasi dibawah 0.85 maka diduga tidak terjadi masalah
multikolinieritas dalam model (Widarjono, 2007).
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Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas
RET
1.000000
0.223994
0.186255
0.103507

RET
PER
PBV
EPS

PER
0.223994
1.000000
0.081170
-0.062075

PBV
0.186255
0.081170
1.000000
-0.002478

EPS
0.103507
-0.062075
-0.002478
1.000000

Sumber: Data diolah penulis
Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.6 hasil besaran korelasi antar variabel
independen kurang dari 0.85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.6, tidak ada
satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel
independen yang diatas 0.85 maka diduga data terbebas dari masalah multikolinearitas.
4.2.5. Analisis Regresi Berganda
Pengujian atas analisis regresi linear berganda (multiple linear regression)
dilakukan dengan menggunakan data panel yang terdiri atas 36 perusahaan dengan
periode waktu 3 tahun yaitu selama tahun 2010-2012. Penelitian ini menggunakan
model common effect sesuai dengan hasil uji Chow yang telah dilakukan sebelumnya
yaitu menerima Ho yang artinya di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model
common effect. Hasil pengolahan data uji statistik multiple regression dapat dilihat pada
Tabel 4.7 Hasil uji regresi linear berganda di bawah.
Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Common Effect
Variable
C
PER?
PBV?
EPS?

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.070492
0.001541
0.051842
0.000407

0.065831
0.000696
0.030104
0.000340

1.070803
2.214308
1.722098
1.199080

0.2870
0.0292
0.0883
0.2335

Sumber: Data diolah penulis
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Berdasarkan hasil pengolahan data panel pada tabel regresi di atas, persamaan
yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
RETURN = 0.070492 + 0.001541 PER + 0.051842 PBV + 0.000407 EPS
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila PER, PBV, dan
EPS selama tahun 2010-2012 adalah konstan, maka return saham perusahaan property
dan real estate akan meningkat sebesar 0.070492.
Hasil regresi dalam persamaan tersebut menunjukkan koefisien dari variabel
PER memiliki pengaruh yang positif yaitu 0.001541 artinya jika terjadi peningkatan
PER sebesar 1% maka, PER perusahaan pada perusahaan tersebut akan meningkat
sebesar 0.001541 dengan asumsi semua variabel konstan.
Untuk PBV memiliki pengaruh yang positif terhadap return perusahaan dengan
memiliki nilai koefisien sebesar 0.051842. Sehingga jika PBV meningkat sebesar 1%
maka return pada perusahaan akan meningkat sebesar 0.051842.
Untuk EPS memiliki pengaruh yang positif terhadap return perusahaan dengan
memiliki nilai koefisien sebesar 0.000407. Sehingga jika EPS meningkat sebesar 1%
maka return pada perusahaan akan meningkat sebesar 0.000407.
4.2.6. Teknik Pengujian Hipotesis
4.2.6.1.

Pengujian Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen
yaitu return saham terhadap variabel dependen yaitu Price Earning Ratio, Price to Book
Value, dan Earning Per Share dengan membandingkan antara probabilitas dengan
tingkat signifikansinya berdasarkan tingkat derajat keyakinan apakah sebesar 1%, 5%,
dan 10%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤
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0,01 atau ≤ 0,05 dan atau ≤ 0,1 maka tolak Ha dan sebaliknya apabila probabilitas
(signifikansi) > 0,01, > 0,05, dan > 0,1 maka Ha tidak dapat ditolak.
Tabel 4.8
Hasil Uji t
Variable
C
PER?
PBV?
EPS?

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.070492
0.001541
0.051842
0.000407

0.065831
0.000696
0.030104
0.000340

1.070803
2.214308
1.722098
1.199080

0.2870
0.0292
0.0883
0.2335

Sumber: Data diolah penulis
Hipotesis yang hendak diuji dengan uji t adalah sebagai berikut:
Hipotesis 1
H0

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara price to earning ratio terhadap
return saham perusahaan property dan real estate

Ha

Terdapat pengaruh yang signifikan antara price to earning ratio terhadap return
saham perusahaan property dan real estate
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.8, variabel PER memiliki probabilitas

sebesar 0.0292 dibawah tingkat signifikansi yaitu pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini
mengindikasikan bahwa PER memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap
Return dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5%.
Hipotesis 2
H0

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara price to book value terhadap
return saham perusahaan property dan real estate

Ha

Terdapat pengaruh yang signifikan antara price to book value terhadap return
saham perusahaan property dan real estate
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Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.8, variabel PBV memiliki probabilitas
sebesar 0.0883 diatas tingkat signifikansi yaitu pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini
mengindikasikan bahwa PBV tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap
Return dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5%.
Hipotesis 3
H0

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara earning per share terhadap return
saham perusahaan property dan real estate

Ha

Terdapat pengaruh yang signifikan antara earning per share terhadap return
saham perusahaan property dan real estate
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.8, variabel EPS memiliki probabilitas

sebesar 0.2335 dibawah tingkat signifikansi yaitu pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini
mengindikasikan bahwa EPS tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap
Return dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5%.

4.2.6.2.

Pengujian Simultan (Uji F)

Uji F atau disebut uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh dua
variable independen secara simultan terhadap tanggung jawab sosial atau variable
dependen dengan membandingkan antara probabilitas (F-statistic) dengan tingkat
signifikansi sebesar 5%.
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Tabel 4.9
Hasil Uji F
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.092347
0.063684
0.427715
17.37934
-54.35293
3.221838
0.026114

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.199117
0.442022
1.178847
1.283700
1.221271
1.909521

Sumber: Data diolah penulis
Hipotesis 4
H0

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara price earning ratio, price to book
value dan earning per share terhadap return saham perusahaan property dan real
estate

Ha

Terdapat pengaruh yang signifikan antara price earning ratio, price to book value
dan earning per share terhadap return saham perusahaan property dan real estate
Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) ≤ 0,05 maka

tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima Ho. Dari
hasil uji F (Simultan) pada tabel 4.9, dapat diketahui nilai dari probabilitas (F-statistik)
sebesar 0.026114 dimana nilai probabilitas ini dibawah tingkat signifikansi sebesar 5%
(0.026114 ≤ 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak Ho dan
menerima Ha, artinya bahwa variabel price earning ratio (PER), price to book value
(PBV) dan earning per share (EPS) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
variabel return saham.
4.2.6.3.

Koefisien Determinasi (R2)

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.9, menunjukan bahwa nilai adjusted
r2 sebesar 0.063684 atau 6.3684%. Hal ini menunjukan bahwa price earning ratio (PER),
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price to book value (PBV), dan earning per share (EPS) mampu mempengaruhi dan
menjelaskan return saham sebesar 6.3684%. Sisanya yaitu 93.63% dipengaruhi oleh
faktor lain diluar model penelitian ini.

4.3.

Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh price earning ratio (PER) terhadap return saham
Price earning ratio (PER) menunjukkan perbandingan antara harga saham yang
ditawarkan dibandingkan dengan laba yang diterima. PER yang tinggi menunjukkan
ekspektasi investor tentang prestasi perusahaan di masa yang akan datang cukup tinggi.
PER merupakan salah satu aspek keuangan yang penting bagi manajer dan para analis.
Model PER kosisten dengan nilai sekarang karena pertimbangan nilai intrinsik suatu
saham atau bursa saham dan menggambarkan seberapa besar para investor bersedia
dibayar untuk setiap keuangan yang diperoleh perusahaan (Jones, 2010).
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel price earning ratio
(PER) memiliki probabilitas sebesar 0.0292 dibawah tingkat signifikansi yaitu pada
tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa PER memiliki pengaruh signifikan
secara parsial terhadap return saham dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5%.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel PER dapat dijadikan pertimbangan bagi
investor untuk menilai perubahan return saham yang akan diterima.
Adanya pengaruh signifikan PER terhadap return saham mengindikasikan bahwa
investor menilai prospek pertumbuhan laba suatu perusahaan. Artinya, pertumbuhan laba
suatu perusahaan dinilai tinggi jika PER perusahaan tersebut lebih tinggi apabila
dibandingkan dengan PER perusahaan lain dalam industri yang sejenis. Semakin tinggi
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PER, maka penghargaan pasar akan perusahaan tersebut akan semakin tinggi sehingga
harga saham cenderung akan naik.
Gambar 4.2 Price Earning Ratio Seluruh Sektor yang Listing di BEI
Periode 2010
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Sumber: www.idx.co.id
Gambar 4.3 Price Earning Ratio Seluruh Sektor yang Listing di BEI
Periode 2011
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Gambar 4.4 Price Earning Ratio Seluruh Sektor yang Listing di BEI
Periode 2012
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Dari data diatas menunjukkan bahwa sektor yang memiliki PER tertinggi periode
2010 adalah Sektor mining sebesar 26.33, periode 2011 adalah sektor trade, service &
investment sebesar 16.13 dan periode 2012 adalah sektor agriculture sebesar 33.17.
Sedangkan industri property, real estate & building construction memiliki PER pada
tahun 2010 sebesar 18.13, tahun 2010 sebesar 12.66 dan pada tahun 2012 sebesar 17.34.
Sektor ini merupakan sektor yang cukup stabil setiap tahunnya, rata-rata PER pada
sektor property, real estate & building construction sebesar 16.04, hal tersebut
menunjukkan bahwa industri ini cukup kompetitif dan dapat dijadikan pilihan untuk
berinvestasi.
Perusahaan yang termasuk dalam

industri property, real estate & building

construction kategori industri property dan real estate dan memiliki rata-rata PER
tertinggi periode 2010-2012 adalah PT. Sentul City yaitu sebesar 135.92 seperti terlihat
pada Tabel 4.10 dibawah.
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Tabel 4.10 Rata-rata PER Perusahaan Property dan Real Estate
Periode 2010-2012
No

Perusahaan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Sentul City
Fortune Mate Indonesia
Modernland Realty
Ristia Bintang Mahkotasejati
Suryamas Dutamakmur
Summarecon Agung
Bumi Serpong Damai
Pakuwon Jati
Indonesia Prima Property
Jakarta International Hotel & Dev
Ciputra Development
Danayasa Arthatama
Bekasi Asri Pemula
Lippo Karawaci
Panca Wiratama Sakti
Jaya Real Property
Kawasan Industri Jababeka
Ciputra Property
Alam Sutera Realty
Bakrieland Development
Duta Anggada Realty
Agung Podomoro Land
Perdana Gapuraprima
Duta Pertiwi
Ciputra Surya
Intiland Development
Metropolitan Kentjana
Lamicitra Nusantara
Cowell Development
Lippo Cikarang
Roda Vivatex
Gowa Makassar Tourism Development
Bhuwanatala Indah Permai
Laguna Cipta Griya
Bukit Darmo Property
Bumi Citra Permai

Average
PER
135.92
55.38
54.30
53.07
41.25
27.46
26.93
25.35
22.51
22.07
21.92
21.16
21.09
20.99
19.23
19.16
18.88
18.84
17.94
17.28
17.08
14.13
12.02
11.56
11.47
11.42
10.43
9.42
7.06
5.65
5.00
1.46
-15.29
-93.95
-138.72
-1117.13

Sumber: Data diolah penulis
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Data diatas menunjukkan bahwa PER yang memiliki tertinggi dapat dijadikan
pilihan investasi yaitu PT karena PER yang tinggi menunjukkan harga saham yang tinggi
sehingga perusahaan tersebut termasuk saham yang blue chip dalam pasar modal (Jones,
2010). PER yang rendah (PER > 0) juga dapat dijadikan sebagai pilihan investasi karena
PER yang rendah menunjukkan bahwa harga saham perusahaan tersebut termasuk murah
dengan harapan dimasa mendatang saham perusahaan tersebut akan meningkat (Tryfino,
2009). Sedangkan PER yang dibawah 0 (PER < 0) tidak dapat dijadikan pilihan investasi
karena perusahaan tersebut sedang dalam kondisi buruk.
Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Sri dan Nilmawati (2010) yang menyatakan bahwa PER memiliki pengaruh
signifikan terhadap harga saham, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Farah
Margaretha dan Irma Damayanti (2008) yang menyatakan bahwa PER memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori
yang menyatakan bahwa PER dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan
investasi karena PER yang tinggi menunjukkan bahwa ekspektasi investor tentang
prestasi perusahaan di masa yang akan datang cukup tinggi (Jones, 2010). Bagi
perusahaan, dampak PER mencerminkan indikator yang baik untuk menentukan return
saham di masa yang akan datang, jika semakin tinggi PER maka semakin tinggi pula
harga perlembar saham suatu perusahaan, sehingga saham perusahaan tersebut termasuk
saham yang blue chip dalam pasar modal.
4.3.2. Pengaruh price to book value (PBV) terhadap return saham
Price to book value (PBV) merupakan perbandingan harga pasar suatu saham
dengan nilai bukunya. Informasi PBV suatu perusahaan menunjukkan kinerja suatu
perusahaan dan prospeknya di masa mendatang (Tandelilin, 2010).
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Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel price to book value
(PBV) memiliki probabilitas sebesar 0.0883 diatas tingkat signifikansi yaitu pada tingkat
signifikansi 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa PBV tidak memiliki pengaruh
signifikan secara parsial terhadap Return dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar
5%.
Tidak adanya pengaruh yang signifikan PBV terhadap return saham
mengindikasikan bahwa pada periode tersebut kebanyakan investor pada perusahaan
property dan real estate yang menginginkan laba jangka pendek berupa capital gain
sehingga menyebabkan perubahan kepemilikan saham dan mempengaruhi harga saham,
dan tidak memperhatikan faktor PBV pada saat berinvestasi. Menurut data di BEI pada
periode 2010-2012, menyatakan bahwa jumlah saham yang beredar di perusahaan
property dan real estate setiap tahunnya terus meningkat (www.idx.co.id). Hal tersebut
tentunya dapat mempengaruhi fluktuasinya data sehingga menyebabkan tidak
signifikannya variabel PBV.
Perusahaan property dan real estate memiliki rata-rata PBV sebesar 1.45 dan
perusahaan yang memiliki PBV terbesar adalah PT. Pakuwon Jati yaitu sebesar 5.34,
sedangkan yang memiliki PBV terkecil adalah PT. Bakrieland Development yaitu
sebesar -0.95.
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Tabel 4.11 Perusahaan dengan rata-rata PBV diatas 1.45
No
Perusahaan
Rata-rata PBV
1 Pakuwon Jati
5.34
2 Summarecon Agung
4.06
3 Alam Sutera Realty
3.81
4 Bumi Serpong Damai
3.47
5 Jaya Real Property
3.25
6 Bumi Citra Permai
3.18
7 Agung Podomoro Land
2.53
8 Lippo Karawaci
2.17
9 Metropolitan Kentjana
1.84
10 Cowell Development
1.71
11 Fortune Mate Indonesia
1.59
12 Lippo Cikarang
1.53
13 Bekasi Asri Pemula
1.46
Sumber: Data diolah penulis
Tabel 4.12 Perusahaan dengan rata-rata PBV dibawah 1.45
No
Perusahaan
Rata-rata PBV
1 Modernland Realty
1.40
2 Kawasan Industri Jababeka
1.36
3 Bhuwanatala Indah Permai
1.33
4 Ciputra Surya
1.28
5 Ciputra Development
1.25
6 Sentul City
1.24
7 Duta Pertiwi
1.17
8 Duta Anggada Realty
1.11
9 Bukit Darmo Property
1.08
10 Indonesia Prima Property
1.03
11 Lamicitra Nusantara
1.00
12 Intiland Development
0.95
13 Ciputra Property
0.92
14 Danayasa Arthatama
0.91
15 Laguna Cipta Griya
0.91
16 Roda Vivatex
0.85
17 Perdana Gapuraprima
0.71
18 Jakarta International Hotel & Dev
0.65
19 Suryamas Dutamakmur
0.40
20 Gowa Makassar Tourism Development
0.31
21 Ristia Bintang Mahkotasejati
0.27
22 Panca Wiratama Sakti
-0.01
23 Bakrieland Development
-0.95
Sumber: Data diolah penulis
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Tabel 4.11 menunjukkan perusahaan-perusahaan yang memiliki PBV rata-rata
diatas 1.45 dan Tabel 4.12 menunjukkan perusahaan-perusahaan yang memiliki PBV
rata-rata dibawah 1.45.
Penelitian yang dilakukan oleh Renna dan Josephine (2013) menunjukan hasil
yang sama dengan penelitian ini bahwa PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap
return saham yang didukung oleh penelitian yang dilakukan Tryfino (2009) menyatakan
bahwa tidak ada ukuran pasti mahal tidaknya suatu harga saham jika diukur dari rasio
PBV-nya karena hal ini sangat tergantung pada ekspektasi dan kinerja perusahaan atau
saham tersebut, tetapi paling tidak rasio ini dapat memberikan gambaran potensi
pergerakan harga suatu saham, maksudnya adalah jika suatu saham yang berkinerja baik
ternyata PBV-nya masih rendah dibandingkan rata-rata PBV saham di sektornya, harga
saham tersebut masih memiliki potensi untuk naik, demikian pula sebaliknya, sehingga
dapat meningkatkan return saham.
4.3.3. Pengaruh earning per share (EPS) terhadap return saham
Earning per share (EPS) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba per lebar saham. Jika EPS tinggi maka investor akan menilai bahwa
emiten memiliki kinerja yang baik. Investor saham mempunyai kepentingan terhadap
informasi EPS dalam melakukan penentuan harga saham (Darmadji dan Fakhruddin,
2006).
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel earning per share
(EPS) memiliki probabilitas sebesar 0.2335 diatas tingkat signifikansi yaitu pada tingkat
signifikansi 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa EPS tidak memiliki pengaruh signifikan
secara parsial terhadap return dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5%.
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Penelitian yang dilakukan Nicky Nathaniel (2008) menyatakan bahwa pada
kenyataannya tidak semua keuntungan perusahaan dibagikan sebagai dividen oleh
perusahaan, karena sebagiannya menjadi laba ditahan. Jadi, nilai EPS tidak selalu dapat
menarik investor, dalam penelitiannya EPS tidak memiliki pengaruh yang signifikan
disebabkan data yang fluktuatif dan Investor sebaiknya melakukan observasi faktorfaktor penting yang lain pada saat berinvestasi pada suatu saham.

Sebagian besar

permintaan investor terhadap saham suatu perusahaan didasarkan kepada tren yang
berlaku di pasar, sehingga minat investor terhadap saham suatu perusahaan dipengaruhi
oleh tingkah laku pasar. Tidak berpengaruhnya EPS terhadap return saham
mengindikasikan bahwa sebagian besar investor menginginkan laba jangka pendek
berupa capital gain sehingga dalam mempertimbangkan pembelian saham tidak
mempertimbangkan EPS.
Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Renna dan Josephine (2013) yang menyatakan bahwa EPS tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap return saham. Hal ini bertentangaan dengan pendapat yang
dinyatakan oleh Tryfino (2009), earning per share (EPS) adalah rasio yang digunakan
untuk menghitung laba atau keuntungan bersih yang diperoleh dari selembar saham.
Kegunaan dari metode ini adalah untuk mengukur kinerja perusahaan dalam
menghasilkan laba. Dengan menghitung rasio EPS, investor dapat mengetahui
keuntungan yang dihasilkan dari setiap lembar saham. Semakin besar EPS dapat
disimpulkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik.
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4.4.

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh price earning

ratio (PER), price to book value (PBV) dan earning per share (EPS) terhadap return
saham perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012,
terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi
pihak investor, pihak manajerial, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengetahui pengaruh dari rasio keuangan perusahaan untuk mempengaruhi perubahan
return saham pada perusahaan property dan real estate.
Hasil analisis yang di dapat pada penelitian ini bahwa hanya variabel price
earning ratio (PER) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham,
namun variabel price to book value (PBV) dan earning per share (EPS) tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan property dan real estate di
BEI periode 2010-2012.
Hasil analisa pada variabel price earning ratio (PER) yang berpengaruh
signifikan dan memiliki hubungan yang positif pada perusahaan property dan real estate
dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para investor untuk menilai perubahan return
saham. Peningkatan price earning ratio (PER) atau PER yang tinggi menunjukkan
bahwa ekspektasi perusahaan dimasa yang akan datang cukup tinggi, dan masih diminati
oleh investor. Sedangkan PER yang rendah juga dapat dijadikan bahan pertimbangan
untuk investor melakukan investasi karena PER yang rendah mencerminkan harga saham
yang murah dengan harapan harga saham akan meningkat dimasa mendatang. Bagi
perusahaan, PER mencerminkan indikator yang baik untuk menentukan return saham di
masa yang akan datang, dimana jika semakin tinggi PER maka semakin tinggi pula harga
perlembar saham suatu perusahaan, sehingga saham perusahaan tersebut termasuk saham
yang blue chip dalam pasar modal.
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Tidak signifikannya variabel price to book value (PBV) dan earning per share
(EPS) dalam mempengaruhi return saham perusahaan property dan real estate diduga
banyaknya investor yang menginginkan capital gain sehingga tidak memperhitungkan
price to book value dan earning per share. Jumlah saham yang beredar mengalami
peningkatan

pada

perusahaan

property

dan

real

estate

periode

2010-2012

(www.idx.co.id), hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan property dan
real estate sedang melakukan ekspansi sehingga membutuhkan investor untuk
mendanainya. Variabel PBV dan EPS secara parsial belum bisa menjelaskan tingkat
pengembalian atau return saham perusahaan property dan real estate periode 2010-2012.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1.

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.

Variabel price earning ratio (PER) secara parsial memiliki pengaruh signifikan
terhadap return saham perusahaan property dan real estate di BEI periode 20102012.

2.

Variabel price to book value (PBV) secara parsial tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap return saham perusahaan property dan real estate di BEI
periode 2010-2012.

3.

Variabel earning per share (EPS) secara parsial tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap return saham perusahaan property dan real estate di BEI
periode 2010-2012.

4.

Variabel price earning ratio (PER), price to book value (PBV) dan earning per
share (EPS) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap return
saham perusahaan property dan real estate di BEI periode 2010-2012.

5.2.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1.

Bagi investor dan calon investor, variabel price earning ratio secara parsial
memiliki pengaruh yang signifikan dan bisa dijadikan bahan informasi dan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi bentuk saham,
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dikarenakan variabel tersebut memberikan hasil yang signifikan terhadap
perubahan return saham perusahaan property dan real estate di BEI periode
2010-2012. Perusahaan yang memiliki PER yang tinggi merupakan perusahaan
yang harga sahamnya tinggi dan termasuk saham yang blue chip, sedangkan
perusahaan yang memiliki PER yang rendah (PER > 0) menunjukkan bahwa
harga saham perusahaan tersebut murah dengan harapan harga saham tersebut
akan meningkat dimasa mendatang. Variabel price to book value dan earning per
share belum bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk berinvestasi karena
variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham
perusahaan property dan real estate.
2.

Bagi perusahaan, dampak PER mencerminkan indikator yang baik untuk
menentukan return saham di masa yang akan datang, dimana jika semakin tinggi
PER maka semakin tinggi pula harga perlembar saham suatu perusahaan,
sehingga saham perusahaan tersebut termasuk saham yang blue chip dalam pasar
modal.

3.

Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat menambahkan variabel dari rasio keuangan
lebih banyak lagi, contohnya seperti current ratio, debt to equity ratio dan return
on asset untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yang dapat mempengaruhi
perubahan return saham perusahaan property dan real estate. Selain itu
menambah variabel makro ekonomi seperti inflasi, suku bunga SBI, dan nilai
tukar serta menambah rentang waktu penelitian yang lebih panjang sehingga
nantinya diharapkan hasil yang diperoleh bisa menghasilkan analisis yang lebih
baik dan akurat terutama untuk mengetahui perubahan return saham industri
property dan real estate.
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LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
HASIL OLAHAN DATA
No
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Perusahaan

Periode
PER
2010
25.20
Agung Podomoro Land
2011
9.26
2012
7.93
2010
25.20
Alam Sutera Realty
2011
16.84
2012
11.78
2010
42.58
Bakrieland Development
2011
22.26
2012
-13.00
2010
11.28
Bekasi Asri Pemula
2011
18.76
2012
33.22
2010
-22.24
Bhuwanatala Indah
2011
-13.16
Permai
2012
-10.48
2010
-326.07
Bukit Darmo Property
2011
-63.37
2012
-26.73
2010
15.44
Bumi Citra Permai
2011 -3394.89
2012
28.05
2010
48.57
Bumi Serpong Damai
2011
18.21
2012
14.00
2010
31.87
Ciputra Development
2011
16.93
2012
16.97
2010
17.74
Ciputra Property
2011
20.89
2012
17.90
2010
14.22
Ciputra Surya
2011
6.91
2012
13.29
2010
5.86
Cowell Development
2011
3.40
2012
11.93

PBV
4.97
1.35
1.26
4.97
3.65
2.82
0.79
0.52
-4.17
2.09
1.22
1.08
0.85
0.93
2.21
1.14
1.18
0.93
1.97
5.70
1.86
6.26
2.21
1.94
1.11
1.14
1.50
0.80
0.98
0.99
0.89
0.92
2.03
0.65
1.06
3.41
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EPS
RETURN
15.00
0.00
34.00
-0.09
47.00
0.06
17.00
1.82
28.00
0.56
51.00
0.30
4.00
-0.18
6.00
-0.24
0.23
-0.55
22.00
2.73
8.00
-0.41
4.00
-0.06
-2.00
0.00
-4.00
0.00
-10.00
1.02
-0.36
-0.24
-2.00
-0.01
-3.00
-0.23
16.00
0.04
-0.20
1.53
9.00
-0.60
19.00
0.03
55.00
0.10
79.00
0.13
11.00
-0.28
28.00
0.56
47.00
0.48
25.00
0.81
28.00
0.13
34.00
0.22
49.00
0.35
124.00
0.28
169.00
1.59
21.00
-0.67
71.00
1.10
12.00
-0.39

No
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Perusahaan

Periode
PER
2010
7.94
Danayasa Arthatama
2011
17.96
2012
37.58
2010
12.87
Duta Anggada Realty
2011
24.99
2012
13.38
2010
15.62
Duta Pertiwi
2011
9.21
2012
9.85
2010
-30.74
Fortune Mate Indonesia
2011
-66.13
2012 263.00
2010
0.85
Gowa Makassar
2011
1.92
Tourism Development
2012
1.60
2010
5.47
Indonesia Prima
2011
44.10
Property
2012
17.95
2010
11.27
Intiland Development
2011
12.19
2012
10.81
2010
29.66
Jakarta International
2011
14.38
Hotel & Dev
2012
22.18
2010
16.30
Jaya Real Property
2011
18.90
2012
22.27
2010
24.17
Kawasan Industri
2011
21.89
Jababeka
2012
10.58
2010
84.76
Laguna Cipta Griya
2011 -183.10
2012 -183.50
2010
15.10
Lamicitra Nusantara
2011
6.80
2012
6.36
2010
4.18
Lippo Cikarang
2011
6.89
2012
5.88
2010
31.64
Lippo Karawaci
2011
21.97
2012
9.36

PBV
1.04
0.64
1.04
0.76
1.78
0.80
1.46
0.92
1.14
1.04
1.08
2.66
0.15
0.45
0.33
0.87
1.11
1.11
1.25
0.73
0.88
1.00
0.47
0.48
2.51
3.15
4.10
1.00
2.02
1.05
0.44
0.75
1.53
1.12
1.08
0.79
0.50
2.05
2.03
2.80
1.60
2.11
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EPS RETURN
63.00
-0.21
28.00
0.00
22.00
0.66
14.00
-0.05
19.00
1.34
53.00
0.63
134.00
2.09
185.00
-0.14
310.00
0.69
-3.00
0.04
-2.00
0.19
1.00
1.38
195.00
0.38
344.00
3.23
413.00
0.00
31.00
-0.58
6.00
0.56
19.00
0.26
38.00
-0.34
22.00
-0.47
31.00
0.49
27.00
0.30
47.00
-0.22
32.00
0.13
80.00
0.66
107.00
0.72
139.00
0.41
5.00
0.01
8.00
0.58
19.00
0.05
1.00
0.00
-0.46
0.18
-1.00
1.88
13.00
1.04
31.00
0.16
34.00
-0.04
94.00
0.76
283.00
3.53
549.00
0.80
21.00
0.34
31.00
-0.02
107.00
0.52

No

Perusahaan

27

Metropolitan Kentjana

28

Modernland Realty

29

Pakuwon Jati

30

Panca Wiratama Sakti

31

Perdana Gapuraprima

32

Ristia Bintang
Mahkotasejati

33

Roda Vivatex

34

Sentul City

35

Summarecon Agung

36

Suryamas Dutamakmur

Periode
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012

PER
10.99
10.04
10.26
121.70
23.92
17.28
38.28
24.00
13.78
-0.35
-5.46
63.50
10.06
14.27
11.72
156.34
0.52
2.34
3.04
4.96
7.00
319.01
64.16
24.59
32.44
27.43
22.51
49.59
41.95
32.20

PBV
EPS RETURN
2.21 255.00
0.06
2.11 289.00
0.08
1.20 380.00
0.34
0.71
2.00
0.96
1.69
13.00
-0.02
1.79
35.00
1.54
6.80
24.00
0.67
5.48
33.00
-0.17
3.73
16.00
-0.70
-0.01 -149.00
-0.02
-0.01
-11.00
0.15
-0.01
1.00
0.00
0.73
13.00
-0.04
0.77
11.00
0.17
0.63
9.00
-0.36
0.24
1.00
0.08
0.23 187.00
0.06
0.33
61.00
0.66
0.84 690.00
0.70 404.00
0.29
1.01 500.00
0.30
0.61
0.30
0.12
1.88
4.00
1.43
1.24
8.00
-0.29
3.61
34.00
0.83
3.80
45.00
0.15
4.77
84.00
0.53
0.39
2.00
0.22
0.45
5.00
0.29
0.37
6.00
0.47
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LAMPIRAN 2
ANALISA STATISTIK DESKRIPTIF
Return

PER

PBV

EPS

Maksimum

1.43

319.01

6.8

690

Minimum

-0.7

-326.07

-4.17

-149

Mean

0.199

17.41

1.45

65.76

Std. Dev

0.44

62.40

1.44

127.49

ANALISIS PENGARUH..., IRWIN PRATAJAYA, Ma.-IBS, 2013

LAMPIRAN 3
HASIL REGRESI COMMON EFFECT

Dependent Variable: RET?
Method: Pooled Least Squares
Date: 07/09/13 Time: 11:04
Sample: 2010 2012
Included observations: 3
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 99
Cross sections without valid observations dropped
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
PER?
PBV?
EPS?

0.070492
0.001541
0.051842
0.000407

0.065831
0.000696
0.030104
0.000340

1.070803
2.214308
1.722098
1.199080

0.2870
0.0292
0.0883
0.2335

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.092347
0.063684
0.427715
17.37934
-54.35293
3.221838
0.026114

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.199117
0.442022
1.178847
1.283700
1.221271
1.909521

LAMPIRAN 4
HASIL UJI CHOW

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

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

0.823505
34.595606

d.f.

Prob.

(32,63)
32

0.7219
0.3450
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Irwin Pratajaya

Jl. Zamrud I Blok H, No.8, Ciputat, Tangerang 15413 • (021) 741-2764 / 083898005028
• irwinpratajaya@hotmail.com

» Personal Information
Name

: Irwin Pratajaya

Place, Date of Birth

: Jakarta, 21 March 1989

Gender

: Male

Address

: Jl. Zamrud I Blok H, No.8, Ciputat,
Tangerang

Religion

: Moslem

Marital Status

: Single

Mobile Phone

: +6283898005028

E-mail

: irwinpratajaya@hotmail.com

» Profile
I am a highly motivated and enthusiastic person who enjoys a challenge and achieving
personal goals. I am adaptable, responsible, hardworking, detail-oriented, and enjoy working
on my own initiative or in a team. I love learning new things and expanding my knowledge as
it helps me to get the jobs done effectively and efficiently most of the time. I am strive for
quality in everything I do.

» Education
2007-2013 Indonesia Banking School, Jakarta. Majoring Management with 3.00 GPA
2004-2007 MAN 4 Model, Jakarta
2001-2004 MTs Pembangunan, Jakarta
1995-2001 MI Pembangunan, Jakarta

» Skills


Excellent communication, interpersonal, and presentation skill. (developed
through class presentation and work as a team with colleagues).



Familiarity with Computer Hardware and Software.



A critical thinker with strong analytical skills.



Leadership skill.



Good in English.
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» Training And Course Experience
2012, BEI

Indonesia Stock Market Basic Training

2011, E-Depro

Trade Financing

2010, E-Depro

Credit Analysis - UKM

2009, MatAir

Basic Treasury

2008, E-Depro

Customer Service and Selling Skill

2007, E-Depro

Service Excellent

» Organization Experience
2010, Jakarta

Business Competition


2009, Jakarta

Major Project Business Communication


2009, Jakarta

Business planning competition held by STIE IBS. As
Equipment division.
Filming “Menggapai Mimpi”. As Equipment division.

“Program Orientasi Mahasiswa” Indonesia Banking School


As Equipment Division

» Work Experience
2011-2013, Finance Division in Equator Line Pictures, Bintaro, Jakarta


Responsible for create budget for every project.



Responsible for listing required equipment on every project worked.

2009, Internship in Bank Indonesia, Padang


Learning about banking and monetary process in Indonesia.

2008, Internship in BPR Bank Pasar, Klaten


Learning about banking in rural area and directly interact with customer.

» Other Qualification
2013

TOEFL test certificate by English First with score 527

2009

IELT preparation by The British Institute

2007-2008 English Course in The British Institute
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