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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio 

keuangan perusahaan yang difokuskan pada price earning ratio, 

economic value added, market value added dan net profit margin 

terhadap return saham baik secara parsial dan simultan pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2009 - 2012.   

Jumlah populasi yang ada dalam penelitian ini berjumlah 38 

perusahaan pertambangan dan setelah dilakukan pemilihan sampel 

dengan teknik purposive  sampling diperoleh 12 perusahaan yang 

akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder. Variabel independen yang 

digunakan adalah price earning ratio, economic value added, 

market value added dan net profit margin dan variabel dependen 

yang digunakan adalah return saham. Model analisis data yang 

digunakan adalah regresi berganda. Uji asumsi klasik yang 

digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Pengujian hipotesis 

yang digunakan adalah uji t, uji f dan koefisiensi determinasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel price earning ratio berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, sedangkan economic value added, market value added 

dan net profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. Secara simultan (bersama-sama) variabel independen 

price earning ratio, economic value added, market value added 

dan net profit margin berpengaruh signifikan terhadap return 

saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 

2009-2012.  

 

Kata Kunci  : price earning ratio, economic value added, market 

value added, net profit margin dan return saham 

 

 



 

PENDAHULUAN 

Pasar modal merupakan sarana untuk melakukan investasi 

yaitu memungkinkan para pemodal (investor) untuk melakukan 

diversifikasi investasi, membentuk portofolio sesuai dengan 

resiko yang bersedia mereka tanggung dengan tingkat keuntungan 

yang diharapkan. Investasi pada sekuritas juga bersifat likuid 

(mudah dirubah). Motif pemilik modal atau investor menanamkan 

dananya pada sekuritas adalah untuk mendapatkan return yang 

maksimal dengan resiko tertentu atau memperoleh return tertentu 

pada resiko yang minimal. Return dapat digunakan sebagai alat 

ukur untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Return merupakan 

hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Return realisasi 

merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan 

data historis. Return realisasi ini penting dalam mengukur 

kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan return dan risiko 

dimasa mendatang. Return ekspektasi merupakan return yang 

diharapkan di masa mendatang dan masih bersifat tidak pasti. 

Dari sekian banyak rasio keuangan yang ada, terdapat 

beberapa rasio dan informasi keuangan perusahaan yang bisa untuk 

meramalkan atau memprediksi return saham. Salah satu rasio yang 

digunakan adalah Price Earning Ratio (PER). Price Earning Ratio 

merupakan suatu tolak ukur untuk menentukan atau memprediksi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa datang. 

Keinginan investor melakukan analisis saham melalui rasio-rasio 

keuangan seperti PER, dikarenakan adanya keinginan investor atau 

calon investor akan hasil (return) yang layak dari suatu 

investasi saham. 

Tolak ukur untuk memprediksi return saham selanjutnya 

adalah economic value added (EVA). EVA merupakan suatu 

pendekatan baru dalam pengukuran kinerja yang telah dikembangkan 

di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1990-an. EVA pertama 

sekali diperkenalkan oleh Stewart dan Stern, yaitu para 

Financial Analyst dari Stern-Stewart Consulting Firm di New 

York. Yang menyatakan bahwa EVA adalah sebagian suatu alat bantu 

untuk mengukur profitabilitas kinerja operasi perusahaan secara 

nyata yang selama ini kebanyakan menggunakan analisa rasio 

keuangan. Sehingga sejak saat itu, lebih dari 300 perusahaan 

besar di dunia mengadopsi konsep EVA. Suatu perusahaan akan 

dapat dikatakan meningkat apabila kekayaan pemegang sahamnya 

dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih besar 

daripada biaya modal. 

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan  

return  dari sebuah investasi adalah Market Value Added (MVA). 

MVA juga alat investasi efektif yang mempresentasikan penilaian 

pasar atas kineerja perusahaan. Apabila pasar menghargai 

perusahaan melebihi nilai modal yang diinvestasikan, bearti 



manajemen mampu menciptakan nilai untuk para pemegang saham. EVA 

dan MVA ini sangat erat kaitanya, jika nilai EVA dalam tahun 

tertentu positif, maka ini dapat memastikan bahwa nilai MVA juga 

akan positif. EVA dan MVA yang positif menandakan perusahaan 

berhasil menciptakan nilai bagi pasar dan pemilik modal karena 

perusahaan dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi 

tingkat biaya modalnya. Hal ini sejalan dengan tujuan perusahaan 

yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Sebaliknya  EVA dan MVA 

yang negatif  menunjukkan nilai perusahaan yang menurun karena 

tingkat pengembalian lebih rendah dari biaya modal. 

Rasio yang selanjutnya dalam penelitian ini adalah Net 

Profit Margin (NPM). Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio 

antara laba bersih setelah pajak (NIAT) terhadap  penjualan 

(sales). Maka apabila NPM meningkat juga akan berpengaruh 

terhadap meningkatnya return saham. Jika nilai NPM semakin 

besar, maka kinerja perusahaan juga akan semakin produktif, 

sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. Semakin besar rasio ini, maka 

dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 

laba yang tinggi. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali, baik dengan 

adanya variabel independen yang sama, maupun perbedaan variabel 

independen dengan penelitian sebelumnya maupun perbedaan objek 

serta periode penelitian. Adapun hubungan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu dengan menggunakan variabel yang sama 

dan dengan tambahan variabel yang baru. Berdasarkan alasan 

tersebut, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

“Pengaruh Price Earning Ratio (PER), Economic Value Added (EVA), 

Market Value Added (MVA) dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap 

Return Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012” 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengertian Saham 

Menurut Sjahrial (2009:22), Saham adalah surat berharga 

yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan 

terbatas atau yang biasa disebut Emiten. Saham menyatakan bahwa 

pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari perusahaan 

itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka 

dia juga menjadi pemilik/pemegang saham perusahaan. Menurut 

Husnan (2005:29), “saham merupakan secarik kertas yang 

menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas 

tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan 

organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai 

kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya”.  

 



Return Saham 

Menurut Jogiyanto (2000:98), return adalah laba atas suatu 

investasi yang biasanya dinyatakan sebagai tarif presentase 

tahunan. Return saham merupakan tingkat keuntungan yang akan 

diperoleh oleh investor yang menanamkan dananya di pasar modal. 

Return saham ini dapat dijadikan sebagai indikator dari kegiatan 

perdagangan di pasar modal. Return saham dibedakan menjadi dua 

yaitu: return realisasi (realized return) dan return ekspektasi 

(expected return).  

1. Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi yang 

dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi ini 

penting dalam mengukur kinerja perusahaan dan sebagai dasar 

penentuan return dan risiko dimasa mendatang.  

2. Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan di masa 

mendatang dan masih bersifat tidak pasti. Dalam melakukan 

investasi investor dihadapkan pada ketidakpastian 

(uncertainty) antara return yang akan diperoleh dengan risiko 

yang akan dihadapinya. Semakin besar return yang diharapkan 

akan diperoleh dari investasi, semakin besar pula risikonya, 

sehingga dikatakan bahwa return ekspektasi memiliki hubungan 

positif dengan risiko. 

 

Menurut Jogiyanto (2003), secara  matematis formulasi 

realized return  dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

  Pt – Pt -1 

Rt  =   

    Pt – 1 

 

Rt    : Return Saham  

Pt    : Harga Saham Waktu Tertentu  

Pt-1 : Harga Saham Periode Sebelumnya 

 

Price Earning Ratio 

Harahap (2006) mengatakan bahwa  price  earning ratio ini 

menunjukkan perbandingan  antara harga saham di pasar atau harga 

perdana yang ditawarkan dibandingkan dengan pendapatan yang 

diterima. Tingkat pendapatan perusahaan yang tercermin dari EPS 

(Earning per share) berhubungan erat dengan peningkatan harga 

saham. Menurut Libby et.al (2008:721) rasio harga laba (PER) 

mengukur harga pasar saham saat ini dengan laba per lembar 

saham. PER mengambarkan penilaian pasar terhadap kinerja 

perusahaan dimasa yang akan datang. Sedangkan menurut Salim 

(2010:84) angka PER didapatkan dengan cara membagi harga saham 

yang diperdagangkan dipasar dengan EPS. Perhitungan PER menurut 

Salim (2010:84) dapat dirumuskan sebagai berikut:   

 



       Harga Saham di Pasar 

PER =   

   Earning Per Share 

 

Economic Value Added 
Economic Value Added merupakan pengukuran kinerja keuangan 

berdasarkan nilai yang merefleksikan jumlah absolut dari nilai 

kekayaan pemegang saham yang dihasilkan, baik bertambah maupun 

berkurang setiap tahunnya. Economic Value Added merupakan alat 

yang berguna untuk memilih investasi keuangan yang paling 

menjanjikan dan sekaligus sebagai alat yang cocok untuk 

mengendalikan operasi perusahaan (Rudianto 2006:217). 

Brigham & Houston (2010:111), mengemukakan  bahwa Economic Value 

Added merupakan estimasi laba ekonomi usaha yang sebenarnya 

untuk tahun tertentu, dan sangat jauh  berbeda dari laba bersih 

akuntansi dimana laba akuntansi tidak dikurangi dengan biaya 

ekuitas sementara dalam perhitungan EVA biaya ini  akan  

dikeluarkan.  Konsep  EVA berfokus  pada  penciptaan  nilai  

dari modal  yang  investor  tanamkan  dalam operasi perusahaan. 

Secara sistematis, EVA dapat dirumuskan sebagai berikut (Brigham 

& Houston, 2010:165): 

 

EVA = Laba Bersih – (Modal Ekuitas X Biaya Modal Ekuitas) 

 

 Menurut Brigham & Houston (2011:7), besaran biaya modal 

ekuitas merupakan biaya saham biasa atau biaya ekuitas 

didefinisikan sebagai tingkat pengembalian yang diminta oleh 

investor atas saham biasa suatu perusahaan. 

 

 Biaya Modal Ekuitas =            1 

           PER (Price Earning Ratio) 

 Dimana: 

                 Harga Saham 

 PER = 

       Earning Per Share (laba per saham) 

 

 

Market Value Added 

Menurut Brigham dan Houston (2006:96), sasaran utama dalam 

kebanyakan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham. Sasaran ini sudah pasti akan menguntungkan para 

pemegang saham, tetapi juga akan membantu memastikan bahwa 

sumber daya yang terbatas telahdialokasikan secara efisien, yang 

akan memberika keuntungan pada ekonomi.kekayaan pemegang saham 

akan dimaksimalkandengan meminimalkan perbedaan antara nilai 

pasar dari saham perusahaan dan jumlah modal ekuitaas yang telah 

diberikan oleh pemegang saham. Perbedaan ini disebut dengan 



Nilai Tambah Pasar (MVA). Menurut  Brigham  &  Houston 

(2010:111), Market Value Added adalah perbedaan antara  nilai 

pasar ekuitas suatu perusahaan dengan nilai buku seperti yang 

disajikan dalam neraca,  nilai  pasar dihitung dengan mengalikan 

harga saham dengan jumlah saham yang beredar. MVA dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Brigham dan Houston, 2006:96) 

 MVA = Nilai pasar dari saham – ekuitas modal yang diberikan 

oleh pemegang saham 

MVA = (saham beredar) X (harga saham) – total ekuitas 

 

Net Profit Margin 

Menurut Alexandri (2008:200), Net Profit Margin (NPM) 

adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong 

pajak. Menurut Bastian dan Suhardjono (2006:299), Net Profit 

Margin adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. 

Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin 

produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.  Menurut 

Rudianto (2006:192), margin laba bersih (net profit margin) 

adalah ukuran persentase dari setiap hasil penjualan sesudah 

dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. 

Rasio ini berguna mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan melihat besarnya laba bersih 

setelah pajak dalam hubungannya dengan penjualan. Menurut Kasmir 

(2012:200), margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan 

dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak 

dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan 

bersih perusahaan atas penjualan. 

    

NPM =  
                                     

     
  

 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Price Earning Ratio (PER) Terhadap Return Saham 

Price Earning Ratio merupakan ukuran untuk menentukan 

bagaimana pasar memberi  nilai atau harga pada saham perusahaan. 

Tingkat pendapatan perusahaan yang tercermin dari  EPS (Earning 

per share) berhubungan erat dengan peningkatan  harga  saham. 

Apabila fluktuasi  EPS makin tinggi maka semakin tinggi juga 

perubahan harga sahamnya dan return sahamnya  (Harahap, 2006). 

Syamsudin (2009:66) mengatakan bahwa pada umumnya para pemegang 

saham tertarik dengan earning per share (EPS) yang besar karena 

hal tersebut merupakan  salah  satu indikator keberhasilan 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Christanty 



(2009), mengatakan bahwa price earning ratio berpengaruh 

terhadap return saham.  

H1: Price Earning Ratio berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2012 

 

Pengaruh Economic Value Added  (EVA) Terhadap Return Saham 

EVA merupakan suatu pendekatan dalam pengukuran kinerja 

untuk mengukur profitabilitas kinerja operasi perusahaan secara 

nyata, dimana dasarnya EVA adalah laba yang tertinggal setelah 

dikurangi dengan biaya modal yang diinvestasikan. Adanya 

analisis yang digunakan EVA, maka investor akan merasakan yakin 

bahwa dana yang diinvestasikannya akan menjadi aman dan dapat 

bertambah dengan imbalan yang lebih baik, imbalan yang 

diharapkan investor (return saham) disini adalah dividen. Dengan 

adanya analisis dengan menggunakan EVA maka akan berdampak lebih 

baik terhadap return saham, sebagaimana dikatakan bahwa EVA 

merupakan laba yang tersisa, untuk itu semakin tinggi nilai EVA 

maka akan dapat mempengaruhi return yang diterima oleh investor. 

H2:  Economic Value Added berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2009 – 2012 

 

Pengaruh Market Value Added (MVA) Terhadap Return Saham 

MVA menunjukkan berapa besar kekayaan yang diciptakan oleh 

perusahaan. MVA positif menunjukkan kemampuan perusahaan 

menciptakan kekayaan bagi pemegang saham. Apabila terjadi 

kenaikan value added yang makin besar maka potensi keuntungan 

juga makin tinggi. Meningkatnya nilai MVA akan maka potensi 

keuntungan pemegang saham juga makin tinggi. 

H3:  Market Value Added  berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2009 – 2012 

 

Pengaruh Net Profit Margin (NPM) Terhadap Return Saham 

Semakin tinggi rasio Net Profit Margin berarti laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan juga semakin besar maka akan menarik 

minat investor untuk melakukan transaksi dengan perusahaan yang 

bersangkutan. Karena secara teori jika kemampuan emiten dalam 

menghasilkan laba semakin besar maka harga saham perusahaan 

dipasar modal juga akan mengalami peningkatan, sehingga secara 

teoritis NPM berpengaruh positif terhadap return saham. 

Penelitian Mila Crhristanty (2009) menunjukkan bahwa NPM positif 

dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

H4: Net Profit Margin berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2009 – 2012 



Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  dapat  ditarik  

kesimpulan  untuk dijadikan  hipotesis  secara  keseluruhan  

antara  variabel  independen  terhadap variabel dependen.  

H5:  PER, EVA, MVA dan NPM  berpengaruh terhadap  return  

saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2009 – 2012 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain kausal. 

Menurut Umar (2003:30), penelitian kausal adalah “penelitian 

yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel 

dengan variable lainnya atau bagaimana suatu variabel 

mempengaruhi variabel lain”. Dengan kata lain desain kausal 

berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset 

atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel 

mempengaruhi variabel yang lain. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang sudah ada, data tersebut sudah 

dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan-tujuan yang tidak mendesak. 

Keuntungan data sekunder ialah sudah tersedia, ekonomis, dan 

cepat didapat. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009, 

2010, 2011 dan 2012. Populasi penelitian berjumlah 38 

perusahaan, sedangkan sampel perusahaan yang akan dilakukan 

penelitian berjumlah 12 perusahaan. Metode pengambilan sampel 

dilakukan dengan purposive sampling atau dikenal juga sebagai 

teknik pengambilan sampel purposive dengan cara memilih sampel 

berdasarkan informasi yang tersedia atau berdasarkan suatu 

kriteria dengan pertimbangan judgement. Kriteria dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Perusahaan yang tergolong kedalam kelompok pertambangan 

yang terdaftar sebelum periode penelitian 2009 - 2012 di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan telah  mempublikasikan laporan keuangan per 31 
Desember selama periode penelitian 2009 - 2012. 

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 

penelitian mulai tahun 2009 – 201 

 

 

Tabel 3.1 

Proses Penelitian Sampel 

No Keterangan Jumlah 

Perusahaan 

1 Perusahaan Pertambangan di BEI 38 

2 Perusahaan yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangan per 

(11) 



31 Desember Periode 2009 - 2012 

3 Perusahaan yang mengalami kerugian 

periode 2009 – 2012 

(15) 

4 Jumlah Perusahaan 12 

Sumber: Penulis, data diolah (2014) 

 

Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1.  Penelitian Kepustakaan  

2.  Tekink Obsevasi  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Uji Statisitk Deskriptif 

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk dapat memberikan 

gambaran terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran 

mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan 

standar deviasi untuk data yang digunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan uji statistik menggunakan SPSS 20.0 hasil uji 

deskriptif dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2  

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Price Earning 

Ratio 
48 2.62 138.17 21.1880 23.84490 

Economic Value 

Added 
48 

-

170885.

41 

3877379.0

9 

854880.743

4 

1112530.015

37 

Market Value 

Added 
48 

-

779518.

00 

62987859.

00 

15320647.9

583 

18777218.93

465 

Net Profit 

Margin 
48 .00 .34 .1320 .08943 

Return Saham 48 -.96 5.01 .3981 1.05396 

Valid N 

(listwise) 
48 

    

Sumber: Penulis, Output Pengolahan SPSS 20.0 (2014) 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik berguna untuk mengetahui apakah hasil 

analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk 

menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan 

asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, autokorelasi, 

multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Adapun masing-masing 

pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

 



Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2006:110), uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam  suatu model regresi linier variabel 

penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Uji statistik juga digunakan untuk mendeteksi 

normalitas dalam penelitian ini yaitu uji Kolmogrov Smirnov, 

dalam uji  ini, pedoman yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal 

dan jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal. 

 Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan bantuan progam 

SPSS 20.0 dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Uji Kolmogorov-Smirnov 

 Price 

Earnin

g 

Ratio 

Economic 

Value 

Added 

Market 

Value Added 

Net 

Profit 

Margin 

Retur

n 

Saha

m 

N 48 48 48 48 48 

Norma

l 

Param

eters
a,b 

Mean 
21,188

0 

854880,743

4 

15320647,95

83 
,1320 ,3981 

Std. 

Deviation 

23,844

90 

1112530,01

537 

18777218,93

465 
,08943 

1,053

96 

Most 

Extre

me 

Diffe

rence

s 

Absolute ,235 ,223 ,219 ,087 ,217 

Positive ,235 ,223 ,219 ,087 ,217 

Negative -,218 -,178 -,196 -,075 -,157 

Kolmogorov-

Smirnov Z 
1,628 1,545 1,514 ,604 1,504 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,010 ,017 ,020 ,859 ,022 

 

Tabel 4.4 

Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

 

a. Test distribution is Normal 

 Unstandardized 

Residual 

N 48 

Normal Parameters
a,b
 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
.74212938 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .155 

Positive .155 

Negative -.074 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.071 

Asymp. Sig. (2-tailed) .202 



b. Calculated from data 
Sumber : Penulis, Output Pengolahan SPSS 20.0 (2014) 

 

 

Uji Multikolenieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna 

antar variabel independen. Adanya multikolinearitas atau  

korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat di deteksi 

dengan beberapa cara, salah  satunya yaitu Tolerance dan 

Variance Inflaction Factor (VIF). Tolerance mengukur 

variabelitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan 

oleh variabel independenlainnya. Jadi, tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai 

cutof yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 

10 (Ghozali, 2009:25). 

 Hasil analisis Multikolinieritas yang dilakukan dengan 

bantuan program SPSS V.20.0 dapat dilahat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4.5 

Uji Multikolenieritas 

Coefficientsa 

 

Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Penulis, Output pengolahan SPSS 20.0 (2014) 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Untuk menjamin keakuratan hasil dapat dilakukan salah satu 

uji untuk melihat apakah model regresi bebas dari 

heteroskedastisitas yaitu salah satunya dengan melakukan uji 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Erro

r 

Beta Toleran

ce 

VIF 

 

(Constant) -.745 .275    

Price Earning 

Ratio 
.037 .006 .832 .613 

1.63

2 

Economic Value 

Added 

1.699E-

007 
.000 .179 .278 

3.59

7 

Market Value 

Added 

-1.182E-

008 
.000 -.211 .295 

3.39

1 

Net Profit 

Margin 
3.028 

1.69

6 
.257 .557 

1.79

7 



Park (Ghozali, 2007:107). Hasil uji Park yang dilakukan dengan 

bantuan program SPSS 20.0 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Park 

Model Sig. 

 

(Constant) .000 

Price Earning 

Ratio 
.209 

Economic Value 

Added 
.059 

Market Value 

Added 
.124 

Net Profit Margin .272 

a. Dependent Variable: LNU2I_RS 
   Sumber : Penulis, Output pengolahan SPSS 20.0 (2014) 

 

Uji Autokolerasi 

Menurut Ghozali (2006:95), Uji Autikorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah terdapat  korelasi antara kesalahan pengganggu 

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

dalam model regresi. Jika terdapat korelasi maka dinamakan ada 

problem  autokorelasi. Problem autokorelasi mungkin sering 

terjadi pada time series data (data runtut waktu), sedangkan 

pada cross section data (silang waktu), masalah autokorelasi 

jarang terjadi.  Model regresi yang baik adalah model yang bebas 

dari autokorelasi. Menurut Hasan (2008:290),  untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi bisa digunakan tes Durbin Watson (D-W) 

dengan pedoman sebagai berikut:  

 

Tabel Autokorelasi 

Nilai DW 
Jenis 

Autokorelasi 

< 1.10 Ada Autokorelasi 

1.10 – 1.54 
Tidak Ada 

Kesimpulan 

1.55 – 2.46 
Tidak Ada 

Autokorelasi 

2.46 – 2.90 
Tidak Ada 

Kesimpulan 

> 2.91 Ada Autokorelasi 

Sumber : Hasan (2008:290) 

 



Hasil uji Autokolerasi yang dilakukan dengan bantuan 

program SPSS 20.0 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokolerasi 
 Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,710
a
 ,504 ,458 ,77588 1,553 

a. Predictors: (Constant), Net Profit Margin, Market 

Value Added, Price Earning Ratio, Economic Value 

Added 

b. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Penulis, Output pengolahan SPSS.20.0 (2014) 

 

Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Ghozali (2007:128), uji parsial (uji t) dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh masing–masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Untuk melihat apakah model regresi 

pada uji t berpengaruh secara parsial antara variabel independen 

dan variabel dependen yaitu dengan  membandingkan  t hitung  

dengan  t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:   

Jika t hitung < t tabel, atau –t hitung > -t tabel maka Ho 

diterima.   

Jika t hitung > t tabel, atau –t hitung < -t tabel maka Ha 

diterima.   

Berdasarkan  nilai  probabilitas  sebagai  dasar  

pengambilan  keputusan  

adalah sebagai berikut  

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima.  

Sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha diterima. 

Hasil uji t (uji  parsial) yang dilakukan dengan bantuan 

program  SPSS  20.0 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.8 

Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Coefficientsa 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

 

(Constant) -.745 .275 
 -

2.711 
.010 

Price Earning 

Ratio 
.037 .006 .832 6.063 .000 

Economic 

Value Added 

1.699E-

007 
.000 .179 .881 .383 

Market Value 

Added 

-

1.182E-

008 

.000 -.211 
-

1.065 
.293 

Net Profit 

Margin 
3.028 1.696 .257 1.785 .081 

 

Dependent Variabel: Return Saham 

Sumber : Penulis, Output pengolahan SPSS 20.0 (2014) 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Suliyanto (2011:53-54) regresi berganda adalah 

variabel tergantung dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel 

bebas sehingga hubungan fungsional antara variabel tergantung 

(Y) dengan variabel bebas (X1, X2, X3, X4). 

Berdasarkan hasil dari pengolahan output SPSS 20.0 secara 

parsial, pengaruh dari ke empat variabel independen yaitu PER, 

EVA, MVA dan NPM terhadap return saham ditunjukkan pada Tabel 

4.7 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Linier Berrganda 

Coefficientsa 

a. Dependen Variabel: Return Saham 
Sumber : Penulis, Output pengolahan SPSS 20.0 (2014) 

 

Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh secara 

keseluruhan variabel independen terhadap dependen. Menurut 

Ghozali (2007:84&87), uji statistik F menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel 

dependen/terikat.  

 Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi  F 

hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:   

Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima.   

Jika F hitung > F tabel maka Ha diterima.  

Berdasarkan  nilai  probabilitas  sebagai  (signifikansi) 

dasar  pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:  

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima  

Sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha diterima 

 Hasil uji F (uji simultan) yang dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 20.0 dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. 

Error 

Beta 

 

(Constant) -.745 .275  

Price Earning 

Ratio 
.037 .006 .832 

Economic Value 

Added 
1.699E-007 .000 .179 

Market Value 

Added 
-1.182E-008 .000 -.211 

Net Profit Margin 3.028 1.696 .257 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

 

Regressi

on 
26.323 4 6.581 

10.93

2 
.000

b
 

Residual 25.886 43 .602   

Total 52.209 47    



 

 

 

 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Menurut Ghozali (2009:15), koefisien determinasi pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen  memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel  dependen (Ghozali  

2006:170). 

 Menurut Suliyanto (2011:59), koefisien determinasi memiliki 

kelemahan, yaitu bias  terhadap jumlah variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model regresi dimana setiap  penambahan satu 

variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan 

meningkatkan nilai R
2
 meskipun variabel yang dimasukkan tersebut 

tidak memiliki pengaruh terhadap variabel  penggantinya. Untuk 

mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien 

determinasi yang telah disesuaikan yaitu Adjusted R Square. 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .710
a
 .504 .458 .77588 

a. Predictors: (Constant), Net Profit 

Margin, Market Value Added, Price Earning 

Ratio, Economic Value Added 

b. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Penulis, Output pengolahan SPSS 20.0 (2014) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan uji secara parsial untuk PER (X1) yaitu Price 

Earning Ratio diperoleh nilai t hitung 6.063, dengan nilai 

sig. 0.000. Nilai sig. 0.000 lebih kecil dari 0.05 ini 

menunjukkan bahwa variabel PER (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

2.  Berdasarkan uji secara parsial untuk EVA (X2) yaitu Economic 

Value Added diperoleh nilai t hitung 0.881, dengan nilai sig. 

0.383. Nilai sig. 0.383 lebih besar dai 0.05 ini menunjukkan 

a. Dependent Variable: Return Saham 

b. Predictors: (Constant), Net Profit Margin, Market 

Value Added, Price Earning Ratio, Economic Value Added 



bahwa variabel EVA (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham.  

3.   Berdasarkan uji secara parsial untuk MVA (X3) yaitu Market 

Value Added diperoleh nilai t hitung -1.065, dengan nilai 

sig. 0.293. Nilai sig. 0.293 lebih besar dari 0.05 ini 

menunjukkan bahwa variabel MVA (X3) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

4.  Berdasarkan uji secara parsial untuk NPM (X4) yaitu Net 

Profit Margin diperoleh nilai t hitung 1.785, dengan nilai 

sig. 0.081. Nilai sig. 0.081 > 0.05 ini menunjukkan bahwa 

variabel NPM (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham.  

5.  Berdasarkan uji secara simultan menunjukkan F hitung sebesar 

10.932 dengan probabilitas 0.050. Karena probabilitasnya ≤ 

0.05, maka model regresi ini dapat digunakan untuk 

memprediksi Return Saham, maka HA diterima dan H0 ditolak 

atau dapat dikatakan bahwa PER (X1), EVA (X2), MVA (X3), dan 

NPM (X4) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 

dalam mempengaruhi return saham.  

6.  Berdasarkan hasil uji statistik Ajusted R Square diperoleh 

sebesar 0.458 yang menunjukkan bahwa tingkat korelasi atau 

hubungan yang ditunjukkan antara variabel independen dan 

variabel dependennya dalam penelitian ini adalah  sebesar 

0.458 atau sebesar 45.8%. Hasil persentase uji statistik 

Ajusted R Square ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan 

pengaruh variabel dependen yaitu return saham terhadap 

variabel independennya yaitu Price Earning Ratio (X1), 

Economic Value Added (X2), Market Value Added (X3), dan Net 

Profit Margin (X4), mampu menjelaskan sebesar 45.8% terhadap 

variabel dependen yaitu return saham. Sedangkan selebihnya 

sebesar 54.2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.   

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

 Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang 

memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-

penelitian berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia ada 36 perusahaan dengan kriteria tertentu sehingga 

diperoleh 12 perusahaan sebagai sampel penelitian. Sampel ini 

sangat terbatas untuk melakukan penelitian.  

2. Keterbatasan pada tahun penelitian yang hanya 4 (empat) tahun 
saja, yaitu periode 2009-2012 

3. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen 

yaitu price earning ratio, economic value added, market value 

added dan net profit margin. Sedangkan variabel dependen 



dalam penelitian ini adalah return saham. Namun  sebenarnya 

masih  banyak  variabel  lain  yang dapat mempengaruhi return 

saham selain ke-empat variabel tersebut. 

 

5.3  Saran  

 Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan 

sebelumnya, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya dan para investor:  

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperpanjangan 
periode penelitian, menggunakan variabel penelitian lain yang 

lebih luas cakupannya agar hasilnya lebih akurat dan dapat di 

pahami bahwa masih banyak faktor lain yang dapat dipergunakan 

sebagai indikator yang mampu mempengaruhi return saham suatu 

perusahaan. 

2. Bagi para investor atau calon, dalam memprediksi return saham 
para investor harus memperhatikan faktor lain yang 

berpengaruh baik  internal seperti ukuran perusahaan, modal, 

struktur aktiva  dan lain –lain. 
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