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ABSTRACT 

 

This research is aimed to recognize whether there is influence among Price 

Earning Ratio (PER) and Return on Equity (ROE) on return. Analysis method used is 

double linear regression for knowing what variabel influencing return during period 

of 2008-2010 in food and beverages industry. The research variable is Price Earning 

Ratio (PER) and Return on Equity (ROE). 

 The result of double linear regression analysis show that the two Indpendent 

variables are able to explain return variable. The influence of the two independent 

variable reaches 25,88%. 

 Based on the result of stock price coefficient value analysis PER (0.7098) and 

ROE (0.0001). This matter shows that ROE represents the dominan variable on 

return. 

 

Keywords : Price Earning Ratio and Return on Equity 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seseorang atau suatu perusahaan menginginkan dana yang dimilikinya dapat 

dimanfaatkan atau menghasilkan suatu keuntungan. Penanaman modal baik langsung 

maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan 

tertentu sebagai hasil penanaman modal tersebut dapat disebut sebagai investasi. 

Keputusan investasi yang selalu berhadapan dengan risiko dan keuntungan yang 

menjanjikan tingkat keuntungan yang tertinggi dan tingkat resiko yang terendah. 

 Pasar modal khususnya pasar saham atau pasar ekuitas merupakan wahana bagi 

para pengusaha (penjual) dan investor (pembeli) dimana pihak yang satu memerlukan 

dana dan pihak yang lain menanamkan dananya. Bagi seorang investor, salah satu 

strategi terpenting sebelum ia membeli saham suatu perusahaan adalah dengan 

melihat aktivitas perusahaan itu dan juga respon masyarakat terhadap produk 

tersebut. Jika respon masyarakat terhadap produk tersebut positif, biasanya hal 

tersebut merupakan salah satu pendorong bagi seorang investor untuk 

menginvestasikan dananya pada saham yang bersangkutan. 

 Investasi dapat diartikan sebagai cara penanaman modal yang bertujuan untuk 

mendapatkan manfaat (keuntungan) di masa mendatang sebagai hasil penanaman 

modal tersebut. Bentuk, macam dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan 

menunjang tingkat keuntungan dimasa depan. Ekspektasi dari pada investor dalam 

melakukan investasi selalu mengharapkan untuk memperoleh return (tingkat 

pengembalian) sebesar-besarnya dengan risiko tertentu. Return tersebut dapat berupa 

capital gain (bagi investor yang lebih menginginkan keuntungan cepat) ataupun 
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dividen (bagi investor yang lebih menginginkan mendapatkan hak atas perusahaan) 

untuk investasi pada saham dan pendapatan bunga untuk investasi pada surat hutang 

(Husnan, 2003). Return  tersebut yang menjadi indikator untuk meningkatkan wealth 

para investor, termasuk di dalamnya para pemegang saham. 

 Untuk memperoleh return yang maksimal tersebut maka para investor sebelum 

memutuskan membeli atau menanamkan dananya dengan membeli saham dari suatu 

perusahaan akan melakukan penilaian dan analisa yang berkaitan dengan investasi 

sahamnya. Investor selalu mencari alternatif investasi yang memberikan return 

tertinggi dengan tingkat risiko tertentu. Oleh karena keuntungan di masa depan yang 

diharapkan dari suatu investasi tidak dapat diperkirakan secara pasti, sehingga 

investor perlu mempertimbangkan faktor risiko (risk). Mengingat risiko yang melekat 

pada investasi saham lebih tinggi dari pada investasi pada deposito, return yang 

diharapkan juga lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori investasi oleh Widiatmodjo 

(2000). 

 Salah satu variabel yang banyak digunakan sebagai patokan bagi para investor 

dalam melakukan investasinya adalah dengan melihat dari tingkat pengembalian 

saham yang akan dibelinya. Return dan risiko suatu saham dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) perusahaan. 

Diantara berbagai variabel internal yang diduga mempengaruhi return, penelitian 

dalam skripsi ini memfokuskan pada variabel Price Earning Ratio (PER) dan Return 

on Equity (ROE). 

 Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan 

minuman dengan kategori industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Saham-saham pada 

perusahaan makanan dan minuman relatif lebih stabil dalam berbagai kondisi 
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ekonomi dan perusahaan-perusahaan makanan dan minuman jarang melakukan 

ekspansi sehingga dapat membagikan dividen secara rutin setiap tahun (Porman, 

2008). 

Secara keseluruhan untuk memprediksi return saham, banyak faktor ekonomi 

bahkan politik, seperti ekonomi makro suatu negara, perkembangan industri sejenis, 

kebijaksanaan pemerintah terhadap dunia investasi, perangkat hukum yang 

mendukung investasi, dan gejolak kurs mata uang, yang perlu diperhatikan. 

Berdasarkan perspektif di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul yang dipilih :  

“Analisis Pengaruh Price Earning Ratio (PER) dan Return on Equity 

(ROE) Terhadap Return Saham Perusahaan Makanan dan Minuman Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2008 - 2010”. 

 

1.2. Masalah Penelitian 

Masalah penelitian yang akan dibahas terdiri atas identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, dan perumusan masalah. 

12.1. Identifikasi Masalah 

Tujuan investor membeli saham adalah untuk mendapatkan tingkat 

pengembalian dari saham. Masalahnya apakah rasio keuangan memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap return saham dan informasi ini relevan bagi investor untuk 

melakukan pembelian atau penjualan saham. Investor merupakan pihak yang 

memiliki kepentingan signifikan karena telah menginvestasikan sejumlah besar dana 

dan selayaknya mendapatkan sejumlah keuntungan. 
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1.2.2. Perumusan Masalah 

1. Apakah price earning ratio (PER) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham secara parsial pada perusahaan industri makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2010 ? 

2. Apakah return on equity (ROE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham secara parsial pada perusahaan industri makanan dan minuman 

di Bursa Efek Indonesia  Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2010? 

3. Apakah price earning ratio (PER) dan return on equity (ROE) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham secara simultan pada 

perusahaan industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia Bursa 

Efek Indonesia periode 2008 - 2010 ? 

1.2.3. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian yang dilakukan fokus, maka penulis hanya menggunakan : 

1. Rasio fundamental yang terkait dengan penelitian, yaitu rasio pasar dengan 

menggunakan price earning ratio (PER) dan rasio profitabilitas dengan 

menggunakan return on equity (ROE). Penelitian ini tidak menguji faktor-

faktor lain yang mempengaruhi Return saham seperti faktor politik, tingkat 

suku bunga dan faktor faktor eksternal dan internal lainnya. 

2. Dalam hal penghitungan rasio, penulis menggunakan laporan keuangan 

tahunan industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. 

3. Tahun perhitungan dalam penelitian selama 3 tahun yaitu tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2010, sebanyak 17 perusahaan sehingga jumlah observasinya 

51. 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., ANISA ANGGRAENI, Ak.-IBS, 2011



	  

1.3. Tujuan Penelitan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh price earning ratio (PER) 

terhadap Return saham secara parsial pada perusahaan industri makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2010. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh return on equity (ROE) 

terhadap Return saham secara parsial pada perusahaan industri makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2010. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh price earning ratio (PER) dan 

return on equity (ROE) terhadap Return saham secara simultan pada 

perusahaan industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 

2008 - 2010. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian mengenai analisis price earning ratio (PER) dan return on equity 

(ROE) terhadap return saham diharapkan sangat bermanfaat bagi pihak – pihak 

yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti : 

1. Bagi peneliti, sebagai bahan kajian untuk penelitian berikutnya khususnya 

dalam menguji kandungan informasi komponen-komponen rasio keuangan 

dan pengaruhnya terhadap return saham. 

2. Bagi para investor, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam 

melakukan investasi. 

3. Bagi perusahaan, untuk meningkatkan return sahamnya maka dapat melihat 

rasio apa saja yang perlu diperhatikan. 
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1.5. Sistematika Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan 

mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Sistematika pembahasan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian dalam penyusunan skripsi ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang melandasi 

penelitian ini yaitu teori yang berkaitan dengan  teori mengenai price 

earning ratio (PER) dan return on equity (ROE) serta pengaruh rasio 

price earning ratio (PER) dan return on equity (ROE) terhadap return 

saham, penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan pokok 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis yang melandasi penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis, mencakup metode pengumpulan data (data yang akan 

dihimpun, sampel penelitian, variabel penelitian dan teknik 

pengumpulan data), dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, 

analisis dan pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang dilakukan penulis. 

Pada bab ini akan diperoleh kesimpulan dari hasil analisis data yang 

telah dilakukan dan beberapa keterbatasan penelitian serta saran yang 

diberikan oleh penulis yang berhubungan dengan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pasar Modal 

Keown, Martin, Petty dan Scott, JR (2005) mendefinisikan pasar modal 

sebagai pasar tempat terjadinya transaksi instrumen keuangan (sekuritas) jangka 

panjang dalam bentuk modal pribadi (stock) maupun obligasi (bond), baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Menurut David L. Scott 

(Wall Streer Words) dalam siamat (2004) pasar modal adalah pasar untuk dana 

jangka panjang dimana saham biasa, saham preferen, dan obligasi diperdagangkan. 

Menurut Suad Husnan (2003) Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan jangka panjang baik dalam betuk utang ataupun modal 

sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, mupun perusahaan 

swasta. Menurut Tjiptono dan Fakhruddin (2006) yaitu Pasar modal (capital market) 

merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, 

maupun instrumen lainnya. 

Pengertian pasar modal menurut UU tentang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 

adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek yang dimaksud dalam definisi ini 

adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, 

saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak selektif, kontrak 

berjangka atas efek dan derivative atas efek. 
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 Pada dasarnya pasar modal adalah suatu kegiatan yang mempertemukan 

antara penjual dan pembeli dana. Dana yang diperjualbelikan adalah dana yang akan 

digunakan oleh pembeli untuk jangka panjang dan dalam rangka mengembangkan 

usahanya. Tempat penawaran/penjualan ini dilakukan dalam suatu lembaga resmi 

yang disebut “Bursa Efek”. 

 Di indonesia terdapat Bursa Efek Indonesia (BEI), di bursa ini pembeli dan 

penjual saham dapat melakukan transaksi yang dilakukan oleh pialang saham. 

Aktivitas perdagangan di bursa saham dipenuhi oleh investor besar dan kecil, dari 

dalam dan luar negeri. Fungsi bursa efek menurut Agus Sartono (1996) adalah: 

1. Menciptakan pasar secara terus-menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada 

masyarakat. 

2. Menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui mekanisme 

pasar. 

3. Membantu pemenuhan dana dunia usaha, melalui penghimpunan dana 

masyarakat. 

4. Memperluas proses partisipasi masyarakat dalam pemilikan saham-saham 

perusahaan. 

Perusahaan yang menjual saham dalam melakukan penawaran melalui  primary 

issue. Untuk melakukan primary issue perusahaan memerlukan investment banker 

(undewriter), yang membantu proses penjualan saham baru. Prosesnya adalah saham 

dibeli oleh underwriter sebagai penjamin, kemudian bersama issuer melakukan 

initial public offering (IPO) yaitu menjual saham untuk pertama kali kepada investor 

publik di primary market. Jika investor memperdagangkan sahamnya, mereka bisa 

menjualnya di secondary market (bursa efek). Di secondary market, investor publik 
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dapat melakukan jual-beli saham melalui broker. Perusahaan dapat melakukan 

secondary offering dan dilaksanakan dalam secondary market. 

2.1.1.1. Peranan dan Manfaat Pasar Modal 

 Keown, et al (2005) menjelaskan bahwa pada dasarnya pasar modal 

memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi 

ekonominya adalah sebagai fasilitator untuk mempertemukan pihak yang memiliki 

kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (emiten). Pertemuan 

ini diharapkan dapat menimbulkan suatu transaksi dimana investor dapat 

menginvestasikan dana yang dimilikinya dan emiten memperoleh dana yang 

diperlukannya. Dana investasi tersebut diharapkan dapat dipergunakan sebaik 

mungkin oleh emiten untuk memperoleh keuntungan dalam sektor usahanya dan 

kemudian dapat dikembalikan kepada investor (return), yang diimbangi dengan 

risiko (risk) yang ada. Hal inilah yang menjadi fungsi keuangan dari pasar modal 

tersebut. Dengan demikian, pasar modal sesungguhnya tidak berbeda fungsinya 

dengan instansi keuangan seperti perbankan, yaitu sebagai perantara. 

 Berikut ini merupakan beberapa manfaat strategis dari pasar modal bagi 

perekonomian suatu negara, yaitu: 

1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien 

Investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian 

efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di Pasar modal. 

Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan 

menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui Pasar modal tersebut. 

2. Pasar modal sebagai alternatif investasi 

Pasar modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan 

dengan sejumlah risiko tertentu. 
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3. Investor dapat memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik 

Perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik, sebaiknya tidak hanya 

dimiliki oleh sejumlah orang-orang tertentu saja, karena penyebaran kepemilikan 

secara luas akan mendorong perkembangan perusahaan menjadi lebih transparan. 

4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan 

Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong perusahaan 

untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, efisien dan berorientasi 

pada keuntungan, sehingga tercipta suatu kondisi “good corporate governance”  

serta keuntungan yang lebih baik bagi para investor. Sehubungan dengan 

pelaksanaan “good corporate governance”, Bapepam menganjurkan setiap 

perusahaan publik untuk memiliki suatu Komite Audit. 

5. Pasar modal mendorong peningkatan aktivitas ekonomi nasional 

Dengan keberadaan pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah 

memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi 

lebih maju, yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang luas, serta 

meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. 

2.1.1.2. Efisiensi Pasar Modal 

 Perkembangan pasar modal Indonesia mendapatkan tanggapan positif dari 

para investor dan perusahaan yang membutuhkan dana dari pasar modal tersebut. 

Dalam efficient market hypothesis (EMH) (Bodie, Kane, & Marcus, 2005) dikatakan 

bahwa harga saham atau sekuritas yang terdapat di pasar seharusnya sudah 

mencerminkan segala informasi yang tersedi. Jadi semakin cepat terjadi reaksi atas 

suatu informasi yang tersedia maka akan semakin menunjukkan efisien pasar 

tersebut. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan adalah informasi yang 

dipandang sebagai good news atau bad news. Good news berarti pasar dalam keadaan 
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efisien dan realized return lebih tinggi dari expected return sedangkan bad news 

menunjukkan bahwa harapan investor akan return perusahaan terealisasi dengan 

mudah dalam arti muncul keragu-raguan akan prosepek ke depan perusahaan. 

Terdapat tiga bentuk efesiensi pasar modal: yaitu pasar efisien bentuk lemah (weak 

form efficiency), pasar efisiensi bentuk stengah kuat (semistrong form efficiency), 

pasar efisien bentuk kuat (strong forn efficiency). Dengan mengetahui bentuk-bentuk 

ini juga dapat membantu untuk menganalisis kondisi di pasar saham. Penjelasannya 

sebagai berikut: 

1. Pasar efisien bentuk lemah (Weak form effeciency) 

Pasar efisien bentuk lemah adalah keadaan dimana harga saham saat ini sudah 

merefleksikan semua informasi mengenai harga-harga saham dimasa lalu 

(historical price). Implikasinya investor tidak dapat menggunakan informasi 

masa lalu untuk mendapatkan keuntungan atau return abnormal. Menurut 

Husnan (2003) pasar dalam bentuk efisien lemah artinya perubahan harga saham 

di waktu yang lalu tidak bisa dipergunakan untuk memperkirakan harga di masa 

yang akan datang. 

2. Pasar efisien bentuk setengah kuat (Semistrong form efficiency) 

Pasar efisien bentuk stengah kuat adalah pasar dimana harga saham pada saat 

pasar modal menggambarkan semua informasi yang dipublikasikan (seperti 

earning, dividen, pengumuman stock split, penerbitan saham baru dan kesulitan 

keuangan yang dialami perusahaan) sampai ke masyarakat keuangan menurut 

Jones (2007). 

3. Pasar efisien bentuk kuat (Strong form efficiency) 

Pasar efisien bentuk kuat memiliki tingkat efisien pasar yang tertinggi (konsep 

pasar yang tertinggi). Pasar efisien bentuk kuat adalah bahwa semua informasi 
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yang tidak dipublikasikan (private information), sehingga dalam pasar bentuk ini 

tidak ada seorang investor pun yang mampu memperoleh abnormal return 

menurut Jones (2007). Private information adalah informasi yang hanya 

diketahui oleh orang dalam dan bersifat rahasia karena alasan strategi. 

 Alasan-alasan Pasar Modal Yang Efisien dan Tidak Efisien Menurut Jogiyanto 

(2003) dalam bukunya “Teori Portofolio dan Analisis Investasi “ yang menyebabkan 

pasar efisien  antara lain : 

1. Investor adalah penerima harga (price taker) yang artinya bahwa investor 

seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas karena harga 

sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang melakukan demand dan supply. 

2. Informasi tersedia secara luas pada saat bersamaan dan harga untuk memperoleh 

informasi tersebut murah atau bahkan dapat diperoleh secara cuma-cuma dengan 

mendengarkan radio atau melihat televisi. 

3. Informasi dihasilkan secara acak (random) dan tiap-tiap pengumuman informasi 

sifatnya random satu dengan yang lainnya artinya bahwa investor tidak dapat 

memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. 

4. Jika pelaku pasar merupakan individu yang canggih (sophisticated) yang mampu 

memahami dan menginterpretasikan informasi dengan cepat dan baik maka 

investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat 

sehingga harga dapat mencerminkan informasi untuk mencapai keseimbangan 

yang baru. 

 Sementara itu, pasar menjadi tidak efisien bila terdapat kondisi sebagai berikut:  

1. Hanya terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga 

dari sekuritas. 

2. Harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara 
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pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya. Kemungkinan yang lain adalah 

pemilik informasi memang tidak berniat untuk menyebarkan informasi tersebut 

sehingga informasi menjadi tidak informasi (information asymmetric). Mereka 

yang mempunyai akses privat tersebut dan menggunakannya disebut insider 

trader dan perdagangan tersebut disebut insider trading. Kegiatan ini melanggar 

hukum karena merugikan investor lain yang tidak memiliki akses privat tersebut. 

Pemilik informasi privat tersebut biasanya adalah jajaran manajer yang 

mengetahui persis keadaan di dalam perusahaannya. 

3. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-

pelaku pasar. 

4. Investor adalah individu yang lugas (naive investor) dan tidak canggih 

(unsophisticated investor) maka seringkali mereka mengambil keputusan yang 

salah yang akibatnya sekuritas yang bersangkutan dinilai tidak tepat. Seperti 

informasi tentang perubahan prosedur akuntansi yang menyesatkan banyak 

investor sehingga harga saham  dinilai secara tidak tepat dalam jangka waktu 

tertentu. 

             (2003; 393- 

2.1.2. Investasi 

2.1.2.1. Pengertian Investasi 

 Pengertian investasi menurut Jones (2004), “investment is the commitment of 

funds to one or more assets, that will be held over some future time period”. Artinya, 

Investasi merupakan suatu kesepakatan pada pasar dana dari satu atau lebih asset 

yang akan diperoleh untuk periode yang akan datang. 

  Reilly, Frank K. & Brown, Keith C dalam bukunya Investment Analysis and 

Portfolio Management (2005) menyatakan, “investment is the current commitment of 

dollars for a periode of time in order to derive future payment that will compensate 
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that investor”. Komitmen sejumlah dana pada masa sekarang atau beberapa periode 

waktu dengan maksud untuk mendapatkan pembayaran dimasa depan yang akan 

memuaskan para investor merupakan pengertian dari investasi. 

Sedangkan menurut Tandelilin (2001) adalah komitmen atas sejumlah dana atau 

sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa datang. 

 Menurut Ahmad K. (2004), umumnya alternatif investasi dapat dibedakan 

berdasarkan jenis aset yang akan digunakan, yaitu: 

1. Financial Asset, yaitu investasi dalam bentuk aset finansial yang obyek 

investasinya uang, biasanya valuta asing dan surat berharga yang diterbitkan oleh 

industri perbankan, seperti sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga 

pasar uang (SBPU), dan sebagainya. 

2. Non Financial Assets / Real Assets, yaitu investasi dalam aset yang umumnya 

berwujud (tangible) dan memiliki manfaat yang relatif pasti. Contoh : real estate 

(gedung, rumah, kendaraan, dan tanah), barang seni, dan sebagainya. 

 Pemilihan berbagai alternatif investasi akan sangat bijaksana jika memperhatikan 

aspek penilaian dalam berinvestasi seperti kecenderungan investasi yang dilakukan 

oleh berbagai pihak sehingga investasi yang dilakukan mampu untuk menghasilkan 

nilai tambah sesuai dengan risiko yang dihadapi. Hal lain yang perlu diperhatikan 

adalah agar aset dalam investasi mampu untuk memberikan tingkat penghasilan yang 

relatif stabil pada periode investasi dan mampu untuk menghasilkan dana yang relatif 

cepat, yang dimaksudkan dengan investasi bersifat likuid. 
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2.1.2.2. Jenis Investasi 

 Ketika melakukan sebuah investasi, organisasi tempat investasi baik 

perusahaan maupun institusi pemerintah menawarkan keuntungan masa depan yang 

diekspektasikan dalam rangka pertukaran penggunaan dana investasi saat ini. 

Investasi yang dipilih tergantung dari sumber daya, tujuan dan kepribadian dari 

investor. Jenis-jenis investasi menurut Gitman (2008) dapat dibedakan sebagai 

berikut: 

1. Securities dan Properties (sekuritas dan properti) 

Investasi yang mempresentasikan hutang atau kepemilikan atau hak legal untuk 

mengakuisisi atau menjual kepemilikan disebut sekuritas. Biasanya sekuritas 

berbentuk saham, obligasi, dan opsi. Properti terdiri dari real property dan 

tangible personal property. Real property atau properti riil adalah tanah gedung, 

dan lainnya yang secara permanen melekat ke tanah. Tangible personal property 

atau property pribadi berwujud termasuk emas, karya seni, barang-barang antik 

dan barang-barang koleksi lainnya. 

2. Direct dan Indirect (langsung dan tidak langsung) 

Direct Investment merupakan investasi dimana investor secara langsung 

mengakuisisi klaim atau sekuritas atau properti. Contohnya adalah ketika 

membeli saham atau obligasi untuk mendapatkan pendapatan atau preserve 

value. Sedangkan indirect investment adalah investasi yang dilakukan dengan 

pengkoleksian sejumlah sekuritas atau properti, biasanya untuk mencapai satu 

atau lebih tujuan investasi. 

3. Debt, equity atau derivatives securities (hutang, ekuitas atau sekuritas derivatif) 

Debt mempresentasikan dana yang dipinjamkan dalam rangka pertukaran untuk 

mendapatkan bunga atau perjanjian pembayaran kembali dari pinjaman pada 
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waktu yang akan datang. Ekuitas mempresentasikan ongoing ownewrship atau 

kepemilikan berjalan dari sebuah bisnis atau properti. Sedangkan derivatives 

securities merupakan sekuritas yang dibentuk untuk dengan karakteristik yang 

menyerupai underlying securities-nya atau aset yang nilainya berasal dari 

underlying security atau aset. 

4. Low atau high risk (resiko rendah atau tinggi) 

Resiko merupakan kemungkinan tingkat pegembalian aktual yang berbeda 

dengan yang diekspektasikan. Investasi yang low risk adalah investasi yang 

diperkirakan aman, terkait dengan imbal hasil yang positif. Sedangkan investasi 

yang high-risk diperkirakan spekulatif atau tingkat imbal hasilnya tidak pasti. 

5. Short atau long term (jangka pendek atau panjang) 

Short term investment merupakan investasi dengan jangka waktu kurang dari 

satu tahun. Sedangkan Long term investment adalah investasi dengan jangka 

waktu lebih dari satu tahun. 

6. Domestic atau Foreign (domestik atau asing) 

Investasi pada hutang, ekuitas atau sekuritas derivatif dari perusahaan dalam 

negeri disebut dengan domestic investment. Sedangkan jika investasi dilakukan 

pada  perusahaan asing disebut foreign investment.  

2.1.2.3. Tujuan Investasi 

  Menurut Tandelilin (2001), tujuan seseorang berinvestasi adalah: 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Seseorang yang 

bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke 

waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat 

pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan 

datang. 
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2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan 

perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko 

penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. 

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan 

kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui 

pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi 

pada bidang-bidang usaha tertentu. 

Tujuan investasi menurut Kamarudin Ahmad (2003) adalah:  

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.  Hal 

ini artinya ada harapan tingkat pengembalian dapat memenuhi kebutuhan 

investor di masa yang akan datang yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam 

investasi harus dikelola dengan sebaik mungkin agar terus meningkatkan 

keuntungan dari investasi. 

2. Untuk mengurangi tekanan inflasi. Ini disebabkan adanya perkembangan global 

dari penetapan suku bunga pada value of money atau juga disebabkan oleh hal–

hal yang tidak pasti dari gejolak ekonomi, sosial politik yang berkembang.  

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan 

kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat. 

 Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan 

sejumlah uang, selain itu tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan investor. 
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2.1.3. Saham 

Menurut Bambang Riyanto (2003) Saham  adalah tanda bukti pengambilan 

bagian atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. Menurut Darmadji dan 

Fakhruddin (2006) pengertian Saham (stock atau share) dapat didefinisikan sebagai 

tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Siamat (2004) menyatakan bahwa saham atau stock yaitu surat 

bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Saham 

atau sering disebut pula shares merupakan instrumen yang paling dominan 

diperdagangkan dan merupakan salah satu dari beberapa alternatif yang dapat dipilih 

untuk berinvestasi. Dengan membeli saham suatu perusahaan berarti kita telah 

menginvestasikan dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari hasil 

penjualan kembali saham tersebut. Saham menurut Jones (2004) terdapat beberapa 

unsur dalam saham perusahaan yang telah go public, yaitu : 

1. Par Value atau nilai nominal dari saham tersebut. 

Penentuan nilai nominal per lembar saham, tergantung keinginan manajemen 

perusahaan, meskipun terdapat pula perusahaan go public yang menawarkan 

saham baru tidak menggunakan nilai nominal. 

2. Book Value atau nilai buku saham. 

Nilai buku diperoleh berdasarkan perhitungan akuntansi yang dianut perusahaan, 

dengan menjumlahkan nilai dari saham yang beredar, laba ditahan dan capital in 

excess of par value. Hasil penjumlahan ini adalah nilai dari common equity dan 

jika nilai tersebut dibagi dengan jumlah saham yang beredar akan diperoleh nilai 

buku per lembar saham. Jika nilai buku per lembar saham lebih besar dari harga 

saham maka dikatakan saham tersebut adalah undervalued. 
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3. Dividen atau keuntungan bersih dari hasil operasi perusahaan kepada para 

pemegang saham. 

Nilai dari dividen dapat diketahui dengan mengalikan pay out ratio dengan 

earning per share. Sedangkan sisa laba-rugi yaitu bagian laba-rugi setelah pajak 

yang tidak dibagikan atau di-plowback dan diinvestasikan kembali. Reinvestasi 

sisa laba-rugi tersebut berguna untuk meningkatkan dividen di masa yang akan 

datang, dimana terefleksi pada harga saham saat ini. Jika perusahaan tumbuh 

yang cukup pesat dalam usahanya, dan membutuhkan dana luar sesegera 

mungkin, maka perusahaan tidak membayar cash dividen, tetapi dalam bentuk 

saham. Selain itu perusahaan juga dapat melakukan stock split, yaitu memecah 

nilai per lembar saham, sehingga jumlah saham yang beredar menjadi bertambah 

dan harganya menjadi lebih rendah. 

Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham menurut Darmadji dan 

Fakhruddin (2006) : 

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim  

a. Saham Biasa (common stock) 

Mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. 

Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh 

pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. 

b. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, 

karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi 

juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor. Serupa 

saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa 
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tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan 

membayar dividen. Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas 

laba dan aktiva sebelumnya, dividennya tetap selama masa berlaku dari 

saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan 

saham biasa. 

2. Ditinjau dari cara peralihannya 

a. 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. 

b. Saham Atas Nama (Registered Stocks) 

Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana 

cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 

3. Ditinjau dari kinerja perdagangan  

a. Blue – Chip Stocks 

Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai 

leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten 

dalam membayar dividen. 

b. Income Stocks 

Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih 

tinggi dari rata – rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. 

Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi 

dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan 

laba dan tidak mementingkan potensi. 
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c. Growth Stocks  

1) (Well – Known) 

Saham – saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang 

tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. 

2) (Lesser – Known) 

Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun 

memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan 

kurang populer di kalangan emiten. 

d. Speculative Stock 

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh 

penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan 

penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. 

e. Counter Cyclical Stocks 

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. 

Perbedaan antara saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred 

stock) antara lain adalah sebagai berikut : 

• Saham biasa (common stock) 

a. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba 

b. Memiliki hak suara (one share one vote) 

c. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrue 

dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan diunasi 
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• Saham preferen (preferred stock) 

a. Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen 

b. Tidak memiliki hak suara 

c. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih 

dahulu setelah kreditor apabila perusahaan dilikuidasi 

d. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan 

di samping penghasilan yang diterima secara tetap 

2.1.3.1. Nilai Saham 

 Dalam saham ada yang dikenal dengan nilai buku, nilai pasar dan nilai 

intrinsik. Berikut adalah masing-masing pengertiannya yang dikutip dari Jogiyanto 

(2003) dalam bukunya “Teori Portofolio dan Analisis Investasi” : 

a. Nilai buku 

Nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan. 

Untuk menghitung nilai buku suatu saham, beberapa nilai yang berhubungan 

dengannya yaitu nilai nominal, agio saham, nilai modal yang disetor, dan laba 

yang ditahan. Pengertian-pengertiannya adalah sebagai berikut : 

b. Nilai nominal 

Nilai yang ditentukan oleh anggaran dasar perusahaan pada lembar saham yang 

tercetak dalam sertifikat saham. Nilai nominal menunjukkan modal dasar 

persaham. 

c. Agio Saham 

Agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada 

perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. 

d. Nilai modal disetor 

Nilai modal disetor merupakan penjumlahan  total nilai nominal  ditambah 

dengan agio saham. 
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e. Laba ditahan 

Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. 

Laba yang tidak dibagi ini diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber 

dana internal. 

f. Nilai Pasar 

Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat 

tertentuyang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. 

g. Nilai Intrinsik 

Nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. 

 

2.1.4. Return Saham 

 Return saham merupakan hasil yang diterima dari investasi yang berupa 

return realisiasi / realized return dan return ekspektasi / expected return. Return 

realisasi merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis 

dan digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return realisasi ini 

juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi / expected return dan resiko 

dimasa mendatang. Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor di masa mendatang (Pancawati et al, 2002). sedangkan 

realized return merupakan tingkat return yang diperoleh investor pada masa lalu 

(Jones, 2003). 

 Return yang diterima oleh investor pasar modal dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu current income (pendapatan lancar) dan capital gain / capital loss (keuntungan 

selisih harga). Current income adalah keuntungan yang didapat melalui pembayaran 

yang bersifat periodik seperti deviden. Keuntungan ini biasanya diterima dalam 
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bentuk kas atau setara kas sehingga dapat dicairkan (diuangkan) secara cepat. 

Misalnya deviden saham yaitu dibayar dalam bentuk saham yang bisa dikonversi 

menjadi uang kas dengan cara menjual saham yang diterimanya (Ang, 1997). 

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

karena adanya selisih harga jual dan harga beli suatu instrumen investasi. Tentunya 

tidak semua instrumen investasi memberikan komponen return berupa capital gain. 

Capital gain ini sangat tergantung dari harga pasar instrumen investasi yang 

bersangkutan yang berarti bahwa instrumen investasi tersebut harus diperdagangkan 

di pasar. Karena dengan adanya perdagangan maka, akan timbul perubahan nilai dari 

suatu instrumen investasi sedangkan realized return merupakan tingkat return yang 

diperoleh investor pada masa lalu (Jones, 2003). Investasi yang dapat memberikan 

capital gain seperti obligasi dan saham, sedangkan yang tidak memberikan 

komponen return capital gain seperti sertifikat deposito, tabungan, dan sebagainya. 

 Perubahan-perubahan return saham secara menyeluruh atau kelompok ataupun 

sektor selalu diukur dengan indeks harga saham. Indeks harga saham merupakan 

salah satu indikator utama dalam setiap pergerakan saham, sehingga return saham 

dapat menjadi pintu permulaan untuk melakukan investasi. 

Berdasarkan pengertiannya, return suatu saham dapat dirumuskan sebagai berikut 

menurut Ross et all (2003) : 

 

Rt = Pt – Pt-1 

     Pt-1 

Keterangan: 

R1 = Return saham 

Pt = Harga saham pada periode t 
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Pt-1 = Harga saham pada periode t-1 

 

Investor akan membeli suatu saham jika dipediksi akan mengalami peningkatan 

melebihi standar minimum return yang telah ditetapkan investor dengan harapan 

memperoleh gain dari penigkatan suatu saham. Ketika saham diprediksi akan naik 

dan menghasilkan tingkat pengembalian yang akan menguntungkan investor, maka 

permintaan terhadap saham akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan 

harga saham diikuti dengan meningkatnya return saham. 

 

2.1.5. Analisis Penilaian Saham 

2.1.5.1. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal menggunakan data pasar yang dipublikasikan untuk 

menganalisis kedua proses saham agregat dan saham individu (Jones, 2007). Model 

analisis teknikal lebih menekankan pada tingkah laku pelaku pasar di masa yang akan 

datang berdasarkan kebiasaan di masa lalu (nilai psikologis). Analisis teknikal 

merupakan suatu pembelajaran yang mempercayai adanya suatu pola berulang yang 

terjadi di pasar dan merupakan indikator yang dapat memberikan prediksi arah. 

Analisis ini digunakan oleh investor dan penasihat investasi perusahaan.  

Analisis teknikal merupakan seni untuk mengidentifikasi pembalikan tren 

pada tahap awal dan mengikuti tren tersebut dengan memelihara postur investasi 

hingga banyak bukti menunjukkan tren telah berbalik arah. Pergerakan harga dalam 

tren ditentukan oleh perubahan sikap investor. Analisis ini merupakan upaya untuk 

memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu lalu. 

Analisis ini didasarkan pada argumen bahwa: 
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a. Harga saham mencerminkan informasi yang relevan 

b. Informasi yang relevan ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu lalu 

c. Perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan 

berulang. 

Pasar itu sendiri adalah sumber terbaik data mengenai tren. Data tersebut 

termasuk harga, volum, dan indikator teknik. Teknisi percaya bahwa sangat sulit 

untuk percaya nilai intrinsik dan untuk mendapatkan serta menganalisa informasi 

secara konsisten. Alat untuk analisis teknikal ini menggunakan grafik, bagan, 

technical trading rules dan indikator. Harga dan volum merupakan alat utama 

analis teknik murni.  

a. Grafik adalah mekanisme paling penting dalam menampilkan informasi 

b. Data volum digunakan untuk mengukur kondisi pasar dan menilai tren yang 

ada. 

2.1.5.2. Analisis Fundamental 

Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham di masa 

yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan menerapkan hubungan 

vaiabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham (Husnan, 2003). 

Dengan menggunakan top-down approach, tahapan analisis untuk melakukan analisis 

fundamental yaitu sebagai berikut: 

1. Analisis Ekonomi 

Pada awalnya diperlukan pemahaman mengenai faktor ekonomi yang 

mempengaruhi harga saham. Dapat menggunakan model penilaian yang 

diterapkan pada pasar secara keseluruhan dan mempertimbangkan bagaimana 

perubahan pasar. Analisis ini menyangkut penilaian umum perekonomian dan 
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pengaruh potensialnya terhadap hasil sekuritas. Dalam analisis ini, terdapat 

hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dan nasional terhadap kinerja 

pasar modal suatu negara, apalagi terhadap suatu perusahaan. 

2. Analisis Industri 

Konsep analisis industri terkait dengan prinsip penilaian karena kinerja industri 

tidak konsisten dari waktu ke waktu. Potensi nilai-nilai industri dapat dilihat 

dengan melihat kinerja industri yang berbeda dari waktu ke waktu. Konsistensi 

kinerja industri dapat mempertahankan posisi industri yang sedang berkembang 

dan mengarah ke hasil yang lebih baik. 

3. Analisis Kondisi Spesifik Perusahaan 

Analisis ini berhubungan dengan kondisi keuangan internal perusahaan. Teknis 

ini menitikberatkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

 

2.1.6. Rasio Keuangan 

 Menurut Keown, Martin, Petty dan Scott, JR dalam bukunya Financial 

Management (2005), 

”Financial ratio is restating the accounting data in relative terms to identify 

some of the financial strengths and weakness of a company”. 

Rasio keuangan adalah penulisan ulang data akuntansi ke dalam bentuk 

perbandingan dalam rangka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan 

perusahaan. Menurut Sharpe (2006), rasio keuangan adalah teknik yang umum 

dipakai oleh analis untu 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 batas-batas 
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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 dimasa mendatang. 

 Rasio tersebut memberikan dua cara, bagaimana membuat perbandingan dan 

data keuangan perusahaan yang berarti: (1) kita dapat meneliti rasio antar waktu 

(katakanlah, untuk 3 tahun terakhir) untuk meneliti arah pergerakannya; (2) kita dapat 

membandingkan rasio perusahaan dengan rasio perusahaan lainnya. 

 Menurut Harahap (2007), analisis rasio memiliki keunggulan dibanding 

teknik analisis lainnya. Keunggulan tersebut adalah: 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca 

dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan 

keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

4. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau ”time series” 

5. Lebih mudah melihat tren perusahaan seta melakukan prediksi di masa yang 

akan datang. 

Banyak orang sudah menunjukkan bagaimana rasio keuangan digunakan untuk 

memahami posisi keuangan perusahaan, tetapi siapapun yang bekerja dengan rasio 

ini pasti menyadari keterbatasan dalam penggunaannya. Menurut Keown, et al 

(2004), berikut ini beberapa kelemahan penting yang mungkin ditemui dalam 

menghitung dan mengnterpretasikan rasio keuangan: 

1. Kadang-kadang sulit untuk menidentifikasi kategori industri, jika perusahaan 

berusaha dengan beberapa bidang usaha. 
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2. Angka rata-rata industri yang diterbitkan hanya merupakan perkiraan saja dan 

hanya memberikan petunjuk umum karena bukan merupakan hasil penelitian dari 

seluruh perusahaan dalam industri maupun sampel yang cocok dari beberapa 

perusahaan industri. 

3. Perbedaan praktek akuntansi antar perusahaan dapat menghasilkan perbedaan 

dalam perhitungan rasio, sebagai tambahan, perusahaan akan memilih metode 

yang berbeda dalam penyusutan aktiva tetap mereka. 

4. Suatu industri kebanyakan tidak menyediakan suatu target atau nilai rasio yang 

diinginkan. Yang paling baik, suatu industri menyediakan petunjuk posisi 

keuangan dari rata-rata industri perusahaan yang ada dalam industri, termasuk 

yang buruk dan yang baik. 

5. Banyak perusahaan mengalami perubahan-perubahan dalam operasi mereka. 

Jadi, masukan neraca dan rasio yang berkaitan dengan neraca tersebut juga akan 

berubah-ubah menurut tahun ketika laporan tersebut dibuat. 

 

Rasio keuangan dikelompokkan 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. 

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, casf flow interest coverage, cash flow to net income dan  

cash on sales. 
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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 receivables 

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 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, divident per share, divident payout ratio dan 

book value per share. 

 

2.1.6.1. Price Earning Ratio (PER) 

  Menurut Bodie dan Marcus (2006), Price Earning Ratio (PER) sebenarnya 

merupakan cerminan dari sikap optimistis pasar tentang prospek pertumbuhan 

perusahaan. Price earning ratio (PER) menggambarkan apresiasi pasar terhadap 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Darmaji, 2001). Sedangkan 

menurut Ang (1997), “Price earning ratio merupakan perbandingan antara harga 

pasar suatu saham dengan earning per share (EPS) dari saham yang bersangkutan”. 

Price earning ratio (PER) merupakan hubungan antara pasar saham dengan earning 

per share saat ini yang digunakan secara luas oleh investor sebagai panduan umum 

untuk mengukur nilai saham (Garrison, 2009). Price earning ratio (PER) yang tinggi 

menunjukkan bahwa investor bersedia untuk membayar dengan harga saham 

premium untuk perusahaan. Berdasarkan pendapat diatas pengertian price earning 
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ratio (PER) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rasio yang membandingkan 

antara harga saham per lembar saham biasa yang beredar dengan laba per lembar 

saham. 

 Kegunaan price earning ratio (PER) adalah untuk melihat bagaimana pasar 

menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh earning per share (EPS) nya. 

Price earning ratio (PER) menunjukkan hubungan antara pasar saham biasa dengan 

earning per share (EPS). Makin besar price earning ratio (PER) suatu saham maka 

harga saham tersebut akan semakin mahal terhadap pendapatan bersih per sahamnya. 

Angka rasio ini biasanya digunakan investor untuk memprediksi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa yang akan datang. 

Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan tinggi biasanya mempunyai 

price earning ratio (PER) yang tinggi pula, dan hal ini menunjukkan bahwa pasar 

mengharapkan pertumbuhan laba di masa mendatang. Sebaliknya perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang rendah cenderung mempunyai price earning ratio (PER) 

yang rendah pula. Semakin rendah price earning ratio (PER) suatu saham maka 

semakin baik atau murah harganya untuk diinvestasikan.  

 Untuk dapat mengihitung PER dengan mengetahui harga saham di pasar dan 

laba bersih per saham, maka investor dapat menghitung PER saham tersebut. 

Semakin besar earning semakin rendah PER saham tersebut dan sebaliknya. Namun 

perlu dipahami, karena investasi disaham lebih banyak terkait dengan ekspektasi 

maka laba bersih yang dipakai dalam perhitungan biasanya adalah laba bersih 

proyeksi untuk tahun berjalan. Dengan begitu bisa dipahami jika emiten berhasil 

membukuan laba besar, maka sahamnya akan diburu investor karena proyeksi laba 

untuk tahun berjalan kemungkinan besar naik. 
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 Menurut Jones (2007) PER dapat dirumuskan sebagai berikut: 

PER = Harga Saham 

         EPS 

Anomali price earning ratio (PER) 

Salah satu konsep yang lebih abadi di investasi yaitu kekhawatiran price 

earning ratio (PER) dibahas sebelumnya dalam bab-bab penilaian. sejumlah investor 

percaya bahwa harga yang rendah mendapatkan saham yang rata-rata dan harga 

tinggi penghasilan mengungguli saham. alasan untuk konsep ini tidak eksplisit, tetapi 

sesuai dengan penelitian yang ada. 

Anomali price earning ratio (PER) muncul untuk menawarkan investor 

strategi yang potensial untuk investasi yang bisa menghasilkan keuntungan unggul, 

banyak alternatif yang mungkin mereka gunakan. Beberapa komentator terkenal terus 

melakukan advokasi berinvestasi dalam saham mendapatkan low price earning. 

misalnya, David Dreman, seorang manajer uang dan kolumnis keuangan, 

merekomendasikan bahwa investor mengabaikan nasihat investasi profesional dan 

memilih saham dengan harga murah penghasilan ransum. Hipotesis adalah bahwa 

harga rendah mendapatkan saham saat ini mungkin tidak diinginkan, tetapi jika 

mereka memiliki keuangan yang kuat, hasil yang tinggi, dan baik laba catatan, 

mereka hampir selalu melakukannya dengan baik pada akhirnya. 

Investor harus berhati-hati ketika mengikuti low price earning strategy 

produktif. meskipun portofolio yang terdiversifikasi, seperti biasa, sangat penting, 

kepatuhan kaku dengan strategi mendapatkan harga yang rendah dapat 

mengakibatkan diversifikasi portofolio yang memadai. Dreman telah 

mengindikasikan bahwa ia mengambil minimal 25 saham dalam 15 sampai 18 

industri dan bahwa "sebagian besar (harga rendah produktif saham) memiliki masalah 
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yang signifikan atau alasan yang sangat bagus mengapa Anda tidak ingin 

memilikinya". hanya sekitar 1 dalam 10 kandidat atas low price earning ratio 

penghasilan tambahan, seperti hasil dividen lebih tinggi daripada rata-rata dan 

mempercepat pertumbuhan pendapatan selama masa lalu. Dreman juga menyarankan 

penekanan pada saham besar sebagai lawan saham perusahaan kecil (Jones, 2010). 

Hubungan PER terhadap return 

 Price Earning Ratio (PER)  merupakan rasio pasar yang digunakan untuk 

melihat bagaimana pasar menghargai kinerja saham suatu perusahaan terhadap 

kinerja perusahan yang dicerminkan oleh EPS (Earning Per Share)-nya. Makin besar 

price earning ratio suatu saham, maka saham tersebut akan semakin mahal terhadap 

pendapatan bersih per lembar sahamnya. Jika dikatakan saham mempunyai price 

earning ratio 10 kali, berarti harga saham tersebut 10 kali lipat terhadap EPS-nya 

(pendapatan bersih per lembar saham). Saham yang mempunyai price earning ratio 

semakin kecil akan semakin bagus, yang berarti saham tersebut semakin murah. 

Perhatikan bahwa price earning ratio ini merupakan salah satu segi memandang 

kinerja return saham. Biasanya, price earning ratio suatu saham dibandingkan 

dengan price earning ratio industrinya, untuk melihat kinerja saham tersebut 

terhadap kinerja saham rata-rata pada industri tersebut (Ang, 1997). 

 Menurut Joko Sangaji (2003) price earning ratio merupakan rasio harga saham 

suatu perusahaan dengan pendapatan per lembar saham perusahaan tersebut. Harga 

saham yang dimaksud adalah harga pasar saham, yang secara umum adalah harga 

penutupan saham tersebut. Pendapatan perusahaan adalah pendapatan bersih setelah 

pajak yang merupakan pendapatan 12 Bulan sebelumnya atau disebut trailing 

earning. price earning ratio merupakan salah satu metode evaluasi terhadap harga 

saham. Indikator price earning ratio untuk mengevaluasi apakah saham overvalued 
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atau undervalued. Para investor akan membeli saham ketika saham tersebut adalah 

undervalued, yaitu harga sebenarnya lebih besar dari pada harga pasarnya. 

Sebaliknya, para investor akan menjual saham ketika saham tersebut overvalued, 

yaitu harga pasarnya lebih besar dari pada harga sebenarnya. price earning ratio 

merupakan rasio harga saham suatu perusahaan dengan pendapatan per lembar 

saham. 

 Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa, jika price earning ratio 

semakin tinggi menyebabkan return saham semakin tinggi dan begitu juga 

sebaliknya, dengan asumsi EPS tetap. Perusahaan-perusahaan dengan pertumbuhan 

tinggi akan mempunyai return saham tinggi, dan selanjutnya price earning ratio yang 

lebih tinggi, yang mendorong terjadinya growth stock, dan begitu juga sebaliknya. 

2.1.6.2. Return on Equity (ROE) 

 ROE sering disebut rate of return on net worth, yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, 

sehingga ROE ini ada yang menyebutnya sebagai rentabilitas modal sendiri. Rasio 

ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Menurut 

Darsono (2005), “ROE menunjukan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan 

tingkat kembalian pada pemegang saham”. Semakin tinggi rasio ini akan semakin 

baik karena memberikan tingkat kembalian yang lebih besar pada pemegang saham 

 Return on Equity (ROE) digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian 

terhadap investasi para pemegang saham. Besarnya ROE menunjukkan seberapa baik 

tingkat manajemen menggunakan investasi pera pemegang saham. Rasio ini dapat 

dihitung dengan cara sebagai berikut (Keown, 2002) : 

ROE = Net Income   X   100%  

  Equity 
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 ROE memiliki kelemahan dalam perhitungannya. Melihat hubungannya 

antara keuntungan setelah pajak dengan modal sendiri yang digunakan perusahaan. 

Artinya, dalam hal ini laba bersih yang digunakan menggunakan laba dalam prinsip 

akuntansi. Prinsip akuntansi itu sendiri memiliki kelemahan yaitu hanya untuk 

memaksimalkan profit tanpa memperhatikan dua prinsip dalam manajemen keuangan 

yaitu : 

1. Tidak memperhitungkan time value of money (nilai dari sebuah mata uang hari 

ini lebih berharga dari nilai mata uang yang akan datang). 

2. Tidak memperhitungkan faktor risiko; dan tambahannya, 

3. Perbedaan penggunaan metode pencatatan dalam akuntansi yang dapat 

menyebabkan double counting (pencatatan dua kali). 

Hubungan ROE terhadap return 

 Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur tingkat kembalian 

perusahaan atau efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan ekuitas (shareholder’s equity) yang dimiliki oleh perusahaan 

(Brigham, 2001). Menurut Herlambang (2003) semakin tinggi nilai ROE 

menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk 

menghasilkan laba bagi perusahaan. Perusahaan yang semakin efisien dalam 

menggunakan modal sendiri dalam menghasilkan laba akan memberikan harapan 

naiknya return sahamnya. 
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2.2.  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti dan 
Tahun 

Judul Penelitian Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Posma Sariguna 
Johnson Kennedy 

(2003) 

Analisis pengaruh dari 
return on assets, return 
on equity, earning per 
share, profit margin, 
assets turn over, rasio 
leverage dan debt to 
equity ratio terhadap 
Return Saham LQ 45 

Return saham, 
return on assets, 
return on equity, 

earning per share, 
profit margin, 

assets turn over, 
rasio leverage dan 
debt to equity ratio 

Return on equity 
tidak berpengaruh 
signifikan secara 
parsial terhadap 

return saham 

2 Tri Yuniarti (2006) Analisis rasio keuangan 
yang mempengaruhi 
return saham LQ 45 

penelitian empiris di BEJ 
periode 2003-2005 

Return saham, 
return on equity, 

earning per share, 
debt to equity ratio, 
price earning ratio, 
price to book value 
dan return on asset 

 

Return on equity 
dan price earning 
ratio berpengaruh 

positif dan 
signifikan secara 
parsial terhadap 

return saham 

3 Virda Onglau Renzia 
(2007) 

Analisis hubungan dan 
pengaruh PER, DER dan 

EPS terhadap return 
risiko saham perusahaan 
automotive & allied di 

bursa efek jakarta peride 
2001-2005 

Return saham, PER, 
DER dan EPS 

PER tidak 
berpengaruh 

signifikan secara 
parsial terhadap 

return saham 

4 Tofif Fiad 
Hendrawan (2010) 

Analisis pengaruh return 
on equity, price earning 

ratio dan beban 
operasional pendapatan 

operasional terhadap 
return saham perbankan 

yang terdaftar di BEI 
periode 2004-2008 

Return saham, 
return on equity, 

price earning ratio 
dan beban 

operasional 
pendapatan 
operasional 

Return on equity 
dan price earning 

ratio tidak 
berpengaruh 

signifikan secara 
parsial terhadap  

return saham 
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2.3. Hipotesis 

 Hipotesis yang diajukan tentang faktor-faktor terhadap harga saham industri 

makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 

H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara price earning ratio (PER) 

terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008 - 2010. 

Ha Terdapat pengaruh yang signifikan antara  price earning ratio (PER) terhadap 

return saham perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008 - 2010. 

Hipotesis 2 

HO Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara return on equity (ROE) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia peride 2008 - 2010. 

Ha Terdapat pengaruh yang signifikan antara  return on equity (ROE) terhadap 

return saham perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008 - 2010. 

Hipotesis 3 

HO Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara price earning ratio (PER) dan 

return on equity (ROE) secara bersama-sama terhadap return saham 

perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 

2010. 
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Ha Terdapat pengaruh yang signifikan antara  price earning ratio (PER) dan 

return on equity (ROE) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

return saham perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008 - 2010. 

 

2.4. Rangka Pemikiran 

Gambar 2.1. 

Bagan Rangka Pemikiran 

 
 Variabel Independen     Variabel Dependen 
 

X1 

 

 

X2 

 

      

            

 

Sumber : Data diolah oleh penulis 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Populasi penelitian adalah perusahaan-perusahaan makanan dan minuman 

dengan kategori barang konsumsi yang terdaftar daftar di Bursa Efek Indonesia pada 

peride tahun 2008 - 2010. Bursa Efek Indonesia merupakan tempat beraktivitasnya 

pasar modal di Indonesia yang terletak di Sudiman Central Business Distric (SCBD) 

Jl. Jendral Sudirman Kav 52 - 53, Jakarta Selatan. 

 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian penjelasan (explanatory 

research) yaitu memberikan penjelasan kausal atau hubungan antar variabel-variabel 

serta untuk menganalisis bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel 

lainnya dan untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. 

Data Sekunder meliputi data penelitian yang telah dipublikasikan dalam berbagai 

literartur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain laporan keuangan tahunan, laporan kegiatan 

perdagangan saham, dan laporan-laporan yang memuat berbagai informasi yang 

diteliti. Data sekunder yang diperoleh antara lain dari  Pusat Referensi Pasar Modal di 

Bursa Efek Indonesia, serta dalam Indonesian Capital Market Directory. 

 Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

dua cara, yaitu : 
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1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penulis melakukan penelitian dengan cara membaca, mengumpulkan, serta 

mempelajari data-data dari buku-buku atau literatur, jurnal, referensi dan skripsi 

penulis lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang dianalisis. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi yaitu dengan 

mengadakan pengamatan di tempat terjadinya kegiatan objek penelitian secara 

langsung. Dalam hal ini melakukan kunjungan langsung ke Pusat Referensi Pasar 

Modal di Bursa Efek Indonesia, serta dengan cara memiliki laporan keuangan dan 

data perdagangan tahunan emiten yang dipublikasikan secara umum yaitu laporan 

keuangan dan data perdagangan yang tercatat dalam ICMD untuk periode 2008-

2010. 

3.2.1. Data Yang Dihimpun 

 Data yang dihimpun sebagai berikut : 

1. Daftar perusahaan makanan dan minuman dengan kategori industri barang 

konsumsi di Bursa Efek Indonesia pada periode 2008-2010. 

2. Tingkat price earning ratio dan return on equity yang dihitung dari laporan 

keuangan tahunan perusahaan makanan dan minuman dan mengumumkan 

selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2008 - 2010. 

3. Harga saham penutupan perusahaan pada akhir bulan Desember (akhir tahun 

periode pengamatan) pada periode 2008 - 2010. 

3.2.2. Populasi dan Sampel 

 Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan makanan dan miniman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sebagai berikut : 
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1. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

makanan dan minuman dalam kategori industri barang konsumsi sesuai 

pengelompokan oleh Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan yang dipilih tidak pernah keluar bursa (delisting) dari 1 januari 2008-

31 desember 2010. 

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. 

Setelah dilakukan pemilihan sampel menurut kriteria diatas, maka terdapat 17 

perusahaan yang lolos kriteria tersebut dari 23 perusahaan yang terdaftar di daftar 

emiten ICBP di Bursa Efek Indonesia sektor industri makanan dan minuman atau 

sekitar 73,91% dari populasi. Perusahaan-perusahaan tersebut yaitu: 

Tabel 3.1. 
Perusahaan Makanan dan Minuman yang diteliti 

No Kode Nama Perusahaan Tanggal Listing 
1 ADES PT Akasha Wira International Tbk 13 Juni 2004 
2 CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk 09 Juli 1996 
3 DAVO PT Davomas Abadi Tbk 22 Desember 1994 
4 DLTA PT Delta Djakarta Tbk 27 Februari 1984 
5 FAST PT Fast Food Indonesia Tbk 11 May 1993 
6 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 14 Juli 1994 
7 MYOR PT Mayora Indah Tbk 04 Juli 1990 
8 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk 15 Desember 1981 
9 PTSP PT Pioneerindo Gourmet 

International Tbk 
30 May 1994 

10 PSDN PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 18 Oktober 1994 
11 SKLT PT Sekar Laut Tbk 08 September 1993 
12 STTP PT Siantar Top Tbk 10 Desember 1996 
13 SIPD PT Sierad Produce Tbk 27 Desember 1996 
14 SMAR PT SMART Tbk 20 November 1992 
15 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 11 Juni 1997 
16 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk 14 Februari 2000 
17 ULTJ PT Ultra Jaya Milk Tbk 02 Juli 1990 

 
Sumber data : Bursa Efek Indonesia 
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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 dari 

price earning ratio dan return on equity. 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 return saham. Return saham 

merupakan tingkat pengembalian suatu saham berasal dari capital gain yang didapat 

oleh investor karena adanya perubahan di dalam harga saham. Data harga saham 

dalam penelitian ini adalah harga penutupan pada akhir tahun periode pengamatan. 

Perhitungn return saham sebagai berikut : 

Retun Saham =     (Close price t) – (Close price t-1) 

(Close price t-1) 

 Return saham satu tahun ke depan digunakan agar sesuai dengan periode 

informasi yang dimiliki investor mengenai terbitnya laporan keuangan. Investor 

umumnya memiliki informasi tentang laporan keuangan per 31 Desember, yaitu pada 

saat diterbitkannya kaporan keuangan tersebut pada 31 Maret tahun berikutnya. 

3.2.3.2 Variabel bebas (independen) 

 Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel lain. Variabel dalam penelitian ini adalah : 
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1. Price Earning Ratio (PER) 

Price earning ratio merupakan hubungan antara pasar saham dengan earning per 

share saat ini yang digunakan secara luas oleh investor sebagai panduan umum 

untuk mengukur nilai saham (Garrison, 2009). 

Menurut Jones (2007) PER dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 PER = Harga Saham 

               EPS 

2. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

equitas yang dimilikinya. Rasio ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut 

(Keown, 2002) : 

 ROE =  Net Income   X   100%  

                   Equity 

 

Tabel 3.2. 
Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Pengertian Skala 
Statistik 

Pengukuran 

1 Return 
Saham 

Merupakan capital gain, selisih antara 
harga saham pada periode saat ini (t) 
dengan harga saham periode sebelumnya 
(t-1) 

Rasio (Close price t) – (Close price t-1) 

(Close price t-1) 
 

2 Price 
Earning 
Ratio 

Merupakan perbandingan antara harga 
saham dengan EPS 

Rasio Harga Saham 
 

EPS 
3 Return on 

Equity 
Return on Equity merupakan rasio 
profitabilitas yang digunakan untuk 
mengukur efektifitas perusahaan di 
dalam menghasilkan keuntungan dengan 
memanfaatkan equitas yang dimilikinya 

Rasio  
 

Net Income        X     100% 
 

        Equity 
Sumber : Data diolah oleh penulis 
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3.3. Metode Analisis 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). 

 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 6 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). 

3.3.1. 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 

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 
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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 

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 
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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.	  	  

 

Keterangan : 

RRSS : Sum Square Residual dari PLS 

URSS : Sum Square Residual Fixed Effect 

N  : Jumlah Cross Section 

T  : Jumlah Time Series 

 K  : Variabel Independen 

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 
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diterima yang artinya menggunakan model random effect. Jika Ho diterima, 

maka selesai sampai di Uji Hausman. 

3.3.2. Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi 

klasik dengan tujuan agar parameter estimasi dalam model regresi bersifat Best, 

Linear, Unbiased dan Efficient Estimator (BLUE), sehingga layak dipakai untuk 

memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah 

pengujian-pengujian yang akan dilakukan untuk menguji model penelitian yang 

meliputi : 

1. Uji Normalitas (Normality) 

Asumsi normalitas gangguan atau error (ut) sangat penting, sebab uji eksistensi 

model (uji F) maupun uji validitas pengaruh variabel bebas (uji t) dan estimasi nilai 

variabel terikat mensyaratkan hal ini. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, baik uji F 

maupun uji t dan estimasi nilai variabel terikat menjadi tidak valid (Gujarati, 2003). 

Secara empiris, gangguan atau error (ut) diartikan sebagai selisih antara data variabel 

terikat yang teramati dengan variabel terikat yang terprediksi oleh persamaan regresi. 

Oleh karena itu, gangguan atau error (ut) seringkali disebut sebagai kesalahan 

prediksi atau residual. 

Uji normalitas residual yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji jarque 

Bera dengan formulasi hipotesis sebagai berikut : 

HO : Nilai ut berdistribusi normal 

Ha : Nilai ut tidak berdistribusi normal 
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2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t (periode analisis) dengan kesalahan pada periode t-1 

(periode sebelumnya) atau adanya korelasi antar variabel itu sendiri. Pengujian ini 

digunakan untuk menguji apakah asumsi residual atau error (εi) dari model regresi 

bersifat independen atau tidak terjadi autokorelasi. Dampak dari autokorelasi adalah 

taksiran yang diperoleh dengan menggunakan ordinary Least Square (OLS) tidak 

lagi bersifat BLUE, oleh karena itu interval kepercayaan menjadi lebar, dan uji 

signifikansi menjadi lemah. Menurut Winarno (2007), uji autokorelasi bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi 

lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, 

karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data masa-masa 

sebelumnya. 

Gambar 3.1. 

Uji Autokorelasi 

	  

	  
	  

   0                   dL                     dU                  2            4 – dU           4 – dL                4 
 
Sumber : basic econometrics 
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3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat adanya hubungan linear 

antarvariabel independen (Winarno, 2007). Jika terdapat multikolinearitas maka akan 

mengakibatkan : 

a. Varians menjadi besar; 

b. Interval kepercayaan menjadi lebar, akibat dari varians yang besar 

mengakibatkan standard error yang besar pula, hasilnya interval kepercayaan 

pun menjadi lebar; 

c. Uji-t (T-test) menjadi tidak signifikan; 

d. R square (R2) tinngi, namun dari uji-t hanya sedikit variabel yang signifikan; 

e. Terkadang taksiran koefisien yang diperoleh akan memiliki nilai yang tidak 

sesuai dengan substansi, sehingga dapat menyebabkan interpretasi hasil yang 

salah. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah melihat besarnya nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). Terdapat multikolinearitas pada suatu model regresi bila nilai 

VIF < 0,10 atau VIF > 10. Sebaliknya, tidak terdapat multikolinearitas pada suatu 

model regresi bila nilai VIF berada pada interval 0,10 – 10 (0,10 ≤ VIF ≤ 	 10. 

Gujarati (2003) juga membedakan cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas, yaitu dengan melihat korelasi Pearson antara variabel bebas dan 

VIF. Jika nilai Pearson Correlation < 0,8 dan dengan VIF yang disyaratkan yaitu 

0,10 ≤ 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidak adanya pola tertentu 

pada grafik, apabila tidak ada pola yang jelas (titik menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y), maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.4. Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua lebih 

variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan 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) dan return on equity (ROA) berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu return saham. 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 : 

 Ri    =   α  + β1PER  +  β2ROE  +  e 

 

Keterangan : 

α = Konstanta 

Ri = Return Saham 

PER = Price Earning Ratio 

ROE = Return on Equity 

β1β2 = Koefisien Regresi 
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Nilai e  = Variabel eror term 

 

3.5. Teknik pengujian Hipotesis 

3.5.1. Uji t (Pengujian Parsial)  

 Uji statistik t pada dasarnya menunujukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Pengujian dilakukan pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi 

(α) sebesar 5% dengan kriteria sebagai berikut : 

H0 diterima dan Ha ditolak jika prob. t < 0,05 

H0 ditolak dan Ha diterima jika prob. t ≤ 0,05 

 

3.5.2. Uji F (Pengujian Signifikansi Simultan) 

 Pengujian signifikansi simultan (uji F) dimaksudkan untuk menguji kuat 

tidaknya pengaruh variabel bebas secara keseluruhan (simultan) terhadap variabel 

terikat. Hasil hitung dengan uji F dilakukan pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat 

signifikansi (α) sebesar 5% dengan kriteria sebagai berikut : 

H0 diterima dan Ha ditolak jika prob. F < 0,05 

H0 ditolak dan Ha diterima jika prob. F ≤ 0,05 

 

3.5.3. Uji Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R2) mengukur kebaikan sesuai (goodness of fit) dari 

persamaan regresi yaitu seberapa besar proporsi variaabel 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 
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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 satu variabel independen, maka dgunakan 

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 

Tabel 4.1. 
Return, PER dan ROE Perusahaan 

 
No Perusahaan Return PER ROE 
1 ADES    
 2008 -0,6917 -8,73 -0,293 
 2009 1,8444 23,13 0,2392 
 2010 1,5312 30 0,3169 

2 CEKA    
 2008 -0,1 7,47 0,1186 
 2009 0,9841 8,96 0,1642 
 2010 -0,1849 9,56 0,0967 

3 DAVO    
 2008 -0,768 -1,41 -0,7579 
 2009 -0,1379 -2,74 -0,5073 
 2010 0,48 -37 -0,0274 

4 DLTA    
 2008 0,4703 7,85 0,1611 
 2009 2,455 13,76 0,2143 
 2010 0,981 11,04 0,2416 

5 FAST    
 2008 0,3007 11,04 0,2596 
 2009 0,545 12,75 0,2848 
 2010 0,7284 17 0,2489 

6 INDF    
 2008 -0,6309 7,89 0,1207 
 2009 3,0021 15,02 0,2044 
 2010 0,403 14,5 0,1759 

7 MYOR    
 2008 -0,3294 4,45 0,1576 
 2009 3,0714 9,27 0,2353 
 2010 1,4211 17,03 0,2431 

8 MLBI    
 2008 -0,0771 4,69 0,6459 
 2009 2,3515 10,95 3,2359 
 2010 0,7811 13,07 0,9399 

9 PTSP    
 2008 -0,10 20,6 0,08912 
 2009 -0,22 5,65 -0,6414 
 
 
 
 
 

2010 -0,16 3,29 0,4329 
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No Perusahaan Return PER ROE 
10 PSDN    

 2008 1,3529 15,24 -0,1016 
 2009 0,2333 4,88 -0,2587 
 2010 -0,4595 8,88 0,0933 

11 SKLT    
 2008 0,4754 14,56 -0,0424 
 2009 0,6666 8,09 -0,1128 
 2010 -0,081 20 0,0408 

12 STTP    
 2008 -0,6027 40,8 0,0133 
 2009 0,5172 7,97 0,1015 
 2010 0,7272 11,92 0,0953 

13 SIPD    
 2008 -0,2537 17,18 0,0264 
 2009 0 12,58 0,0316 
 2010 0,42 10,09 0,0496 

14 SMAR    
 2008 -0,7226 4,67 0,2267 
 2009 0,622 9,79 0,1561 
 2010 0,9598 11,38 0,2162 

15 AISA    
 2008 -0,4333 24,69 0,0734 
 2009 -0,1529 15,87 0,0882 
 2010 1,1666 17,33 0,1379 

16 TBLA    
 2008 -0,6966 12,51 0,0713 
 2009 0,8332 10,26 0,1391 
 2010 0,2909 7,31 0,1998 

17 ULTJ    
 2008 0,1874 7,61 0,2675 
 2009 -0,2938 27,39 0,0513 
 2010 1,1607 32,7 0,0825 

 
Dari tabel 4.1. dapat diketahui bahwa nilai return tertinggi diperoleh oleh PT 

Mayora Indah Tbk (MYOR) tahun 2009 dengan nilai 3,0714 sedangkan nilai return 

terendah diperoleh oleh PT Davomas Abadi Tbk (DAVO) tahun 2008 dengan nilai -

0,768. Nilai price earning ratio (PER) tertinggi diperoleh oleh PT Siantar Top Tbk 

(STTP) tahun 2008 dengan nilai 40,8 sedangkan nilai price earning ratio (PER) 

terendah diperoleh oleh PT Davomas Abadi Tbk (DAVO) tahun 2010 dengan nilai    

-37. Nilai return on equity (ROE) tertinggi diperoleh oleh PT Multi Bintang 

Indonesia Tbk (MLBI) tahun 2009 dengan nilai 3,2359 sedangkan nilai return on 
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equity (ROE) terendah diperoleh oleh PT Davomas Abadi Tbk (DAVO) tahun 2008 

dengan nilai -0,7579. 

 

4.2. Analisa Hasil Penelitian 

4.2.1. Penentuan Model Regresi Data Panel 

 Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data time series dan 

cross section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi di antara 

variabel-variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya 

penaksiran regresi. Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih 

model estimasi regresi dari data panel. Pertama-tama data yang ada diuji dengan 

menggunakan uji Chow untuk memilih model regresi antara Common effect atau 

Fixed effect. Jika data tidak lolos uji Chow, maka kemudian dilanjutkan dengan 

menggunakan uji Hausman untuk memilih model regresi antara Fixed effect atau 

Random effect. 

4.2.1.1. Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

  Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara common effect atau 

fixed effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih 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 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 dan pengujian berhenti sampai di uji Chow test saja. Sebaliknya apabila F 
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hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih kecil dari 

0,05 maka tolak Ho yang artinya menggunakan model fixed effect dan pengujian 

berlanjut ke uji Hausman. 

Tabel 4.2. 
Uji Chow 

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

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.545555 (16,32) 0.9003 
     
     

Sumber : output E-views     
 

Berdasarkan uji Chow pada tabel 4.2, didapatkan nilai Prob. sebesar 0,9003 

dengan nilai signifikansi sebesar 5%. Maka didapat hasil 0,9003 lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan hasil diatas maka H0 diterima dan metode data panel menggunakan 

pendekatan common effect. 

 

4.2.2. Analisis Asumsi Klasik 

  Berdasarkan hasil pengujian statistik, model persamaan regresi linier 

berganda yang diajukan sudah memenuhi syarat. Tetapi persamaan tersebut dapat 

diterima secara ekonometrik maka harus memenuhi asumsi klasik, antara lain dengan 

menggunakan uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi 

1. Uji Normalitas 

Hasil pengujian normalitas di bawah ini menunjukkan bahwa data yang digunakan 

telah memenuhi persyaratan Normalitas. Hal ini ditunjukkan oleh gambar dibawah, di 

mana data yang diwakili oleh titik-titik mengikuti garis diagonal yang menunjukkan 

adanya normalitas. 
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Tabel 4.3. 
Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : output E-views 

Berdasarkan pada hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa model yang 

diperoleh telah memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 4.4. 
Hasil Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

51
.0000000

.85201206
.103
.103

-.083
.736
.650

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 Sumber : output E-views 

 

ANALISIS PENGARUH..., ANISA ANGGRAENI, Ak.-IBS, 2011



	  

Di samping itu, nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengujian 

Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,650; nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang 

menjadi batasan kriteria normalitas. Dengan hasil yang diperoleh ini dapat 

disimpulkan bahwa sebaran data dari variabel telah memenuhi kriteria normalitas. 

Berdasarkan pada hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa model yang 

diperoleh telah memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5. 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
 
 
 

    
 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.288526     Mean dependent var 0.590556 

Adjusted R-squared 0.258881     S.D. dependent var 1.052115 
S.E. of regression 0.855744     Sum squared resid 35.15026 
F-statistic 9.732771     Durbin-Watson stat 2.349321 
Prob(F-statistic) 0.000283    

     
      

 
da 

    
 Sumber : Data output Eviews 

 

Gambar 4.1. 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
 

	  
	  

	  
	  

   
 0                  1,468              1,630             2        2,349   2,370         2,5316                 4    
 
Keterangan : 

dL : 1,468  4 – dL :  2,370  Dw : 2,349 

dU : 1,630  4 – dU : 2,5316 
 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Dw sebesar 2,349321 maka 

hasil tersebut masuk ke dalam daerah Tidak Autokorelasi. Sehingga dapat dinyatakan 
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bahwa nilai Dw yang diperoleh terletak pada daerah Tidak Autokorelasi. Sehingga 

dapat disimpulkan tidak terdapat masalah Autokorelasi pada hasil analisis 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinearitas dengan meguji koefisien korelasi (r) antar variabel. 

Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika korelasi diatas 0,85 

maka di duga terjadi masalah multikolinearitas dalam model (Widjarno, 2007). 

Tabel 4.6. 
Hasil Uji Multikolinearitas (VIF) 

Coefficientsa

.980 1.020

.980 1.020
PER
ROE

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Returna.  
 Sumber : output E-views 

 

Tabel 4.7. 
Hasil Uji Multikolinearitas (korelasi) 

Correlations

1 .140
.327

51 51
.140 1
.327

51 51

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PER

ROE

PER ROE

	  

	   Sumber : output E-views 

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa data yang digunakan telah memenuhi 

persyaratan Non Multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan oleh tabel di atas, di mana 

nilai VIF seluruhnya lebih kecil dari 10 yang menjadi batasan Multikolinieritas. Di 

samping itu, nilai korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,140; nilai ini jauh di 
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bawah 0,85 sehingga disimpulkan tidak terdapat permasalahan Multikolinieritas. 

Berdasarkan pada hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi 

antar variabel PER dan ROE yaitu tidak adanya hubungan linier antar variabel 

independen dalam model regresi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.8. 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

	  
	   	   Sumber : output E-views 

 
Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa data yang digunakan telah 

memenuhi persyaratan Non Heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan oleh gambar di 

atas, di mana data yang diwakili oleh titik-titik data yang merupakan Scatterplot 

antara Error dengan Variabel Terikat bergerak berpencar secara acak yang tidak 

mengikuti pola tertentu. 

Berdasarkan pada hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa model yang 

diperoleh telah memenuhi asumsi Non Heteroskedastisitas. 

4.2.3. Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.9. 
Hasil Analisis Regresi Berganda 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.245309 0.130800 1.875460 0.0668 

X1_PER? 0.003198 0.008545 0.374308 0.7098 
X2_ROE? 0.585165 0.134065 4.364796 0.0001 
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 Sumber data : Output Eviews 

 

Y = 0.245309 + 0.003198 PER + 0.585165 ROE 

Sesuai dengan persamaan regresi yang diperoleh, maka model regresi tersebut 

dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Intercept = 0.245309, berarti bahwa apabila price earning ratio (PER) dan return 

on equity (ROE), diasumsikan memiliki nilai konstan, maka return saham 

perusahaan makanan dan minuman di BEI tahun 2008 - 2010 akan naik sebesar 

0.245309 satuan. 

2. Koefisien β1 = 0.003198, berarti bahwa apabila price earning ratio (PER) 

berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman di 

BEI tahun 2008 - 2010. Jika  PER mengalami kenaikan 1 satuan, sementara 

variabel independen lainnya dijaga tetap, maka return saham akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.003198. 

3. Koefisien β2 = 0.585165, berarti bahwa apabila return on equity (ROE) 

berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman di 

BEI tahun 2008 - 2010. Jika  ROE mengalami kenaikan 1 satuan, sementara 

variabel independen lainnya dijaga tetap, maka return saham akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.585165. 

 

4.2.4. Pengujian Hipotesis 

4.2.4.1. Uji t (parsial) 

Tabel 4.10. 
Hasil Uji t (parsial) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 0.245309 0.130800 1.875460 0.0668 
X1_PER? 0.003198 0.008545 0.374308 0.7098 
X2_ROE? 0.585165 0.134065 4.364796 0.0001 

     
          

 Sumber data : Output Eviews 

Hipotesis 1 :  

Ho Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara price earning 

ratio (PER) terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2010. 

Ha Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara price earning ratio 

(PER) terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-  2010. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.7, variabel price earning ratio (PER) 

memiliki probabilitas sebesar 0.7098 jauh diatas tingkat signifikansi 5% (0.7098 ≥ 

0.05) yang artinya menerima H0  dan menolak Ha, mengindikasikan bahwa price 

earning ratio (PER) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return secara 

parsial. 

Hipotesis 2 : 

Ho Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara return on 

equity (ROE) terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2010. 

Ha Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara return on equity 

(ROE) terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008 - 2010. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.7, variabel return on equity (ROE) memiliki 

probabilitas sebesar 0.0001 jauh dibawah tingkat signifikansi 5% (0.0001 ≤ 0.05) yang 
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artinya tolak H0  dan menerima Ha, mengindikasikan bahwa return on equity (ROE) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return secara parsial. 

 

 

4.2.4.2. Uji F (simultan) 

 Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara profitabilitas 

(F-statistic) dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. 

Tabel 4.11. 
Hasil uji F (simultan) 

 
 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.288526     Mean dependent var 0.590556 

Adjusted R-squared 0.258881     S.D. dependent var 1.052115 
S.E. of regression 0.855744     Sum squared resid 35.15026 
F-statistic 9.732771     Durbin-Watson stat 2.349321 
Prob(F-statistic) 0.000283    

     
          

Sumber : Output Eviews 

Hipotesis 3 : 

H0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara price earning 

ratio (PER) dan return on equity (ROE) terhadap return saham perusahaan 

makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2010. 

Ha Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara price earning ratio 

(PER) dan return on equity (ROE) terhadap return saham perusahaan 

makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2010. 

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) ≤ 0,05 maka tolak 

H0 dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima H0. Dari 

hasil uji F (simultan) pada tabel 4.8, dapat diketahui nilai dari probabilitas (F-

statistik) sebesar 0.000283 dimana nilai probabilitas ini jauh dibawah tingkat 

ANALISIS PENGARUH..., ANISA ANGGRAENI, Ak.-IBS, 2011



	  

signifikansi sebesar 5% (0.000283 ≤ 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F 

(simultan) menolak H0 dan menerima Ha, artinya bahwa variabel price earning ratio 

(PER) dan return on equity (ROE) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel return saham. 

4.2.4.3. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi 

variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu koefisien 

determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik 

garis regresi dari data yang diteliti. Berhubung penellitian 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. 

Tabel 4.12. 
Hasil Koefisien Determinasi 

     
 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.288526     Mean dependent var 0.590556 

Adjusted R-squared 0.258881     S.D. dependent var 1.052115 
S.E. of regression 0.855744     Sum squared resid 35.15026 
F-statistic 9.732771     Durbin-Watson stat 2.349321 
Prob(F-statistic) 0.000283    

     
      

 
da 

    
 Sumber : Data output Eviews 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.9, menunjukkan bahwa nilai Adjsuted r2 

sebesar 0,258881 atau 25,881%. Hal ini menunjukan bahwa price earning ratio 

(PER) dan return on equity (ROE) mampu mempengaruhi dan menjelaskan return 

saham sebesar 25,881%. Sisanya yaitu sebesar 0,74119 atau 74,119% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini seperti inflasi, nilai 

tukar, suku bunga SBI, current asset dan debt to equity ratio. 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

ANALISIS PENGARUH..., ANISA ANGGRAENI, Ak.-IBS, 2011



	  

4.3.1. Pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap Return Saham 

Price Earning Ratio (PER) merupakan perbandingan antara harga pasar suatu 

saham dengan Earning Per Share (EPS) dari saham tersebut. PER digunakan untuk 

melihat dampak pasar terhadap kinerja saham suatu perusahaan, yang tercermin dari 

EPS-nya. Rasio ini menggambarkan kesediaan investor membayar suatu jumlah 

untuk setiap rupiah perolehan laba perusahaan. Hasil PER yang tinggi dianggap 

bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. PER 

diperoleh dengan cara membagi antara harga pasar saham dengan EPS. Dari 

perhitungan tersebut dapat diketahui apakah saham tersebut underprice atau 

overprice. Pada pasar modal yang efisien, dimana harga saham mencerminkan 

informasi yang sebenarnya, apabila nilai PER dari suatu saham kecil itu 

menunjukkan bahwa harga saham tersebut lebih murah dibandingan harga saham 

sejenis. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel price earning 

ratio (PER) memiliki nilai p value sebesar 0.7098 jauh diatas tingkat signifikansi 

sebesar 5%, artinya menerima H0 maka variabel price earning ratio (PER) memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap return saham. Tidak signifikannya hasil 

variabel PER terhadap return saham mungkin disebabkan beberapa hal yang 

berkaitan dengan Price Earnings Ratio (PER) yaitu, adanya inflasi dapat 

menyebabkan price earning ratio (PER) cenderung menurun, apabila tingkat bunga 

cenderung naik maka price eearning ratio (PER) akan turun, perusahaan yang 

memiliki hutang dalam jumlah yang besar pada struktur modalnya price earning 

ratio (PER) cenderung menurun, price earning ratio (PER) bisa juga berubah secara 

drastis apabila terjadi perubahan dari tingkat pertumbuhan yang diharapkan dari 

pendapatan. Jadi semakin besar stabilitas dari pertumbuhan laba maka akan semakin 
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rendah price earning ratio (PER). Dari uraian tersebut, price earnings ratio (PER) 

dipilih untuk mewakili variabel penilaian harga saham dan diduga mempengaruhi 

expected return yang diharapkan oleh investor. price earnings ratio (PER) yang 

tinggi diduga akan menyebabkan tingginya return yang diharapkan investor sehingga 

berpengaruh juga terhadap keputusan investasi yang akan dibuat oleh investor. 

Dalam hal ini tidak signifikannya price earning ratio (PER) juga dipengaruhi 

oleh preferensi investor dalam berinvestasi apakah suka atau tidak suka dengan nilai 

PER yang tinggi. Ini berkaitan dengan anomali PER yang dibahas sebelumnya pada 

bab II, dimana perusahaan yang nilai PER nya tinggi juga diikuti dengan risiko yang 

besar. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Virda 

Onglau Renzia (2007) yang menyatakan bahwa PER tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham secara parsial. Namum lain halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Tri Yuniarti (2006) dan Tofif Fiad Hendrawan (2010) yang 

menyatakan bahwa PER berpengaruh signifikan terhadap return saham secara 

parsial. Perbedaan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

yang meneliti pengaruh PER terhadap return saham secara parsial disebabkan adanya 

perbedaan obyek yang diteliti, periode penelitian dan metode penelitian yang 

digunakan sehingga terjadi hasil yang bervariatif. 

 

4.3.2. Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Return Saham 

 Rasio profitabilitas sering digunakan oleh manajer, investor dan analis untuk 

mengetahui tingkat pengembalian yang akan diperoleh manajemen atau perusahaan 

atas penghasilan yang didapat (Keown, 2006). Pengukuran profitabilitas pada 

penelitian ini yaitu return on equity (ROE). ROE merupakan kemampuan perusahaan 
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memanfaatkan secara efektif total ekuitas yang dimiliki untuk menghasilkan 

keuntungan. ROE yang tinggi menunjukan efektifitas perusahaan memanfaatkan 

ekuitas yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan bersih, yang berarti 

profitabilitas perusahaan ikut meningkat sehingga dampaknya kinerja perusahaan ikut 

meningkat. ROE yang tinggi menandakan bahwa kinerja perusahaan dalam kondisi 

baik, sehingga menarik minat calon investor untuk berinvestasi didalam perusahaan 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga saham yang diikuti dengan 

peningkatan return saham. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel return on equity 

(ROE) memiliki nilai p value sebesar 0.000283 jauh dibawah tingkat signifikansi 

sebesar 5%, artinya menolak H0 maka variabel return on equity (ROE) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini dapat menunjukan bahwa 

variabel ROE dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk menilai perubahan 

return saham yang akan  diterima. Nilai ROE yang tinggi berarti perusahaan berhasil 

memanfaatkan dengan baik seluruh ekuitas yang dimiliki dan kemudian dikelola 

dengan baik untuk mendapatkan keuntungan (laba bersih). Bagi pemegang saham, 

keuntungan ini mengindikasikan, dividen yang akan diterima pemegang saham juga 

akan meningkat dan bagi calon investor akan menarik untuk berinvestasi sehingga 

harga saham akan meningkat karena minat investor yang tinggi diikuti dengan return 

saham yang tinggi. 

ROE merefleksikan kemampuan profitabilitas suatu perusahaan. ROE yang 

tinggi akan meningkatkan harga saham perusahaan yang bersangkutan. Peningkatan 

nilai ROA mencerminkan prospek kinerja perusahaan yang semakin baik dan dengan 

sendirinya informasi tersebut memberikan gambaran bahwa perusahaan akan 

memberikan keuntungan yang semakin meningkat. Keuntungan yang diperoleh 
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investor ini merupakan return (tingkat pengembalian) dari investasinya. Hal seperti 

ini, akan meningkatkan harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tri 

Yuniarti (2006) dan Tofif Fiad Hendrawan (2010) yang menyatakan bahwa ROE 

berpengaruh signifikan terhadap return saham secara parsial. Namum lain halnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Posma Sariguna Johnson Kennedy (2003) 

yang menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

secara parsial. Perbedaan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang meneliti pengaruh PER terhadap return saham secara parsial 

disebabkan adanya perbedaan obyek yang diteliti, periode penelitian dan metode 

penelitian yang digunakan sehingga terjadi hasil yang bervariatif. 

 

4.3.3. Pengaruh Price Earning Ratio (PER) dan Return on Equity (ROE) 

terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan hubungan antara price earning 

ratio (PER) dan return on equity (ROE) terhadap Return Saham memiliki nilai 

probabilitas F bernilai 0,000283 jauh dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% yang 

berarti menolak HO maka variabel PER dan ROE berpengaruh terhadap return 

saham. Hal ini menunjukan bahwa perubahan return saham perusahaan makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh variabel PER dan ROE apabila 

dilakukan secara bersama-sama. Jika variabel PER dan ROE digunakan secara 

bersamaan akan memberikan pengaruh terhadap perubahan return saham sehingga 

hal ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan secara 

serentak variabel PER dan ROE. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan akan meningkat tercermin dari peningkatan PER dan ROE yang 
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meningkat, selanjutnya memberikan minat investor tinggi untuk berinvestasi saham 

perusahaan makanan dan minuman sehingga akan meningkatkan harga saham dengan 

diikuti return saham yang tinggi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Posma 

Sariguna Johnson Kenndy (2003) yang menyatakan bahwa PER dan ROE 

berpengaruh signifikan terhadap return saham secara simultan. 

 

4.4. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai price earning ratio 

(PER) dan return on equity (ROE) terhadap return saham perusahaan makanan dan 

minuman di BEI periode 2008 - 2010, 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 makanan 

dan minuman di BEI. 

 Penelitian ini mengambil obyek sebanyak 17 perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah memenuhi kriteria. 

Secara umum penelitian ini mengacu pada kondisi perusahaan dalam tiga tahun 

terakhir dengan melihat kondisi keuangan perusahaan (fundamental) untuk dapat 

mengetahui perubahan return saham pda perusahaan makanan dan minuman di BEI.  

 Secara spesifik analisis fundamental perusahaan dapat dilakukan dengan 

menganalisis rasio keuangan masing-masing perusahaan makanan dan minuman di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2010, dalam penelitian ini variabel rasio 
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keuangan yang digunakan adalah price earning ratio (PER) dan return on equity 

(ROE). 

 Hasil analisis yang di dapat pada penelitian ini bahwa hanya variabel return 

on equity (ROE) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham 

perusahaan makanan dan minuman di BEI periode 2008 - 2010 secara parsial. Dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan makanan dan minuman di BEI periode 

2008 - 2010 secara umum merupakan industri yang mampu mengelola ekuitas yang 

dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Variabel ROE yang meningkat 

mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Dalam hal ini berarti 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan net income yang besar dan net income 

yang besar mengindikasikan bahwa saham perusahaan itu baik. 

 Tidak signifikannya variabel price earning ratio (PER) dalam mempengaruhi 

return saham perusahaan makanan dan minuman di BEI periode 2008 - 2010 secara 

parsial, diduga dikarenakan oleh krisis global yang terjadi pada tahun 2008 yang 

berakibat pada kondisi pasar keuangan dunia yang menurun secara signifikan 

termasuk di Indonesia. Kejadian ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan pasar 

modal serta penundaan Initial Public Offering (IPO) dari sejumlah perusahaan karena 

kondisi pasar modal yang tidak stabil. PER mengindikasikan besarnya uang yang 

harus dibayarkan investor untuk mendapatkan rupiah dari perusahaan, dengan kata 

lain PER menunjukkan besarnya harga setiap earning perusahaan dan merupakan 

harga dari suatu perusahaan, namun kondisi ekonomi yang tidak menentu 

menyebabkan penurunan indeks saham dan kapitalisasi pasar serta penurunan price 

earning. Pada tanggal 8 Oktober 2008, Indeks Harga Saham Gabungan menyentuh 

level 1.451,669 sehingga BEI terpaksa men-suspend nya karena adanya penurunan 
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secara besar-besaran. Suspend dilakukan guna memberikan perlindungan kepada 

investor dan pasar, pada tanggal 13 Oktober 2008 dibuka kembali karena pasar modal 

bergerak naik.  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan uji statistik dan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel price earning ratio (PER) tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman di BEI periode 

2008-2010. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel PER tidak menjadi 

pertimbangan bagi investor untuk menilai perubahan return saham yang akan 

diterima, dikarenakan informasi perubahan PER yang diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan return 

saham. 

2. Variabel return on equity (ROE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham perusahaan makanan dan minuman di BEI periode 2008-2010. 

Nilai ROE yang tinggi menandakan bahwa perusahaan dapat dengan baik 

memanfaatkan ekuitas yang dimiliki serta mengelolanya dengan baik 

sehingga menghasilkan keuntungan (laba bersih). Besarnya keuntungan yang 

diperoleh berarti perusahaan memiliki kinerja perusahaan yang baik. Bagi 

pemegang saham, keuntungan ini mengindikasikan dividen yang akan 

diterima pemegang saham juga akan meningkat dan bagi calon investor akan 

menarik untuk berinvestasi sehingga harga saham akan meningkat karena 
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minat investor yang tinggi diikuti dengan return saham yang tinggi.  

 

 

5.2 Saran 

1. Bagi investor, selain rasio-rasio keuangan yang umum yang digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi investor sebelum menginvestasikan 

dananya dalam bentuk saham, ada baiknya investor mempertimbangkan 

variabel-variabel lain yang dapat dijadikan bahan acuan dalam mengukur 

kinerja perusahaan. 

2. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-variabel 

lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan, yang 

diperkiraan akan mempengaruhi return saham. Contoh yang mempengaruhi 

return perusahaan dari makroekonomi antaralain : pendapatan nasional 

(national income), pertumbuhan ekonomi (economic growth), tingkat suku 

bunga (rate of interest), tingkat inflasi (inflation rate), nilai tukar mata uang 

(foreign exchange rate), suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia),  dan 

lain sebagainya, sedangkan kebijakan mikroekonomi berhubungan dengan 

bagaimana mencipatakan efisiensi di sektor produksi seperti nampak dalam 

laporan keuangan industri tersebut, kinerja para karyawan terutama para 

direksi. Selain itu, memperluas jumlah sampel penelitian dengan 

menggunakan metode penelitian yang berbeda dan menganalisa dengan 

rentang waktu yang lebih terbaru sehingga informasi yang dapat diambil juga 

lebih relevan. Variabel-variabel lainnya yang dapat antaralain : current ratio 

(CR), return on equity (ROA), earning per share (EPS), net provit margin 

(NPM) dan price to book value (PBV). 
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3. Bagi perusahaan agar selanjutnya dapat meningkatkan laba dengan cara 

meningkatkan pendapatan, mengefisiensikan biaya seoptimal mungkin 

dengan cara menekan pengeluaran, memanfaatkan sumber-sumber ekonomis 

perusahaan secara efisien. Dengan meningkatnya pendapatan akan maka 

return yang dapat diperoleh investor juga akan meningkat. Dengan semakin 

besarnya return yang dapat diberikan perusahaan kepada investor, akan 

semakin menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. 
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