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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel Pengaruh 

Price Book Value, Price Earning Ratio, Dividen Payout Ratio, Dan Earning Per Share 

Terhadap Return Saham secara parsial maupun simultan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2012.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2012. Sampel dalam penelitian ini ditentukan 

dengan cara purposive sampling. Dari 131 perusahaan, telah didapatkan 22 perusahaan 

yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis data menggunakan analisis regresi 

linear berganda menggunakan SPSS versi 20.0 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial hanya variabel Price Book 

Value yang berpengaruh terhadap Return Saham sedangkan sisanya tidak berpengaruh. 

Secara simultan variabel Price Book Value, Price Earning Ratio, Dividen Payout Ratio, 

Dan Earning Per Share berpengaruh terhadap Return Saham. 

 

Kata kunci : Price Book Value, Price Earning Ratio, Dividen Payout Ratio, Earning Per 

Share, Return Saham. 
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I. PENDAHULUAN 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaa usaha 

atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masayarakat 

pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua, pasar 

modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan 

seperti saham, obligasi, reksadana,  dan lain-lain (Martalena dan Malinda, 2011:3). 

Berdasarkan fungsi diatas maka dapat dikatakan pasar modal sebagai penghubung antara 

para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan 

instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi saham dan lain-lain.  

Namun, Para investor yang menyalurkan dananya melalui pasar modal sangat 

menginginkan rasa aman akan setiap investasi yang dilakukan. Rasa aman ini akan 

diperoleh apabila para investor memperoleh informasi laporan keuangan yang jelas 

sebagai dasar pengambilan keputusan investasinya. Dalam melakukan investasi, tentunya 

investor memiliki tujuan untuk mendapatkan return (tingkat pengembalian) yang sebesar-

besarnya sebagai imbalan atas dana yang telah diinvestasikannya. Return saham 

merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi 

(realized return) dan return ekspektasi (expected return) (Jogiyanto dalam Muhayatsyah, 

2012:6). Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi penting 

karena dapat digunakan sebagai salah satu pengukuran kinerja perusahaan serta sebagai 

dasar penentu return ekspektasi dan risiko di masa yang akan datang. Return ekspektasi 

adalah return yang diharapkan akan diperoleh investor di masa yang akan datang.  

Untuk mengharapkan return yang baik, para investor sangat memerlukan sebuah 

informasi yang akurat tentang perusahaan. Informasi ini digunakan sebagai alat yang 

digunakan oleh investor dalam mengambil keputusan investasinya. Laporan keuangan 

sering dijadikan para investor sebagai informasi tersebut karena laporan keuangan sudah 

cukup mewakili dalam menjelaskan kinerja perusahaan. Namun bagi para investor yang 

lainnya, melihat laporan keuangan perusahaan sangat tidak efektif dan efisien sehingga 

mereka menggunakan sebuah alat analisis dalam menganalisa laporan keuangan yang 

disebut dengan rasio keuangan.  

Menurut Kasmir (2011:104), rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan 

angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka 

dengan angka lainnya. Hasil dari rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja 

manajemen dalam suatu periode apakah mencapai terget seperti yang telah ditetapkan. 

Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memperdayakan sumber 

daya perusahaan secara efektif. Apabila rasio keuangan ini ini efektif maka investor akan 

berani dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya. Rasio nilai pasar 

adalah rasio yang paling sering dipergunakan oleh pihak investor di bursa efek. Rasio ini 

menggambarkan kondisi atau keadaan prestasi perusahaan di pasar modal. Indikator ini 

biasanya dipakai investor untuk mengukur tingkat ketertarikan terhadap harga saham 
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tertentu. Ada empat rasio nilai pasar yang mampu mewakili rasio nilai pasar lainnya yaitu 

earning per share, price earning ratio, Price to Book Value dan dividen payout ratio.  

Banyak penelitian yang telah meneliti tentang pengaruh keempat rasio ini terhadap 

return saham diantaranya adalah Inka Natasya Hagaina (2012), Amelia  Yulian Lestari 

(2013), Mariana Mathilda (2013), Winda Adystya (2012) dan Ali Muhayatsyah (2012). 

Berdasarkan berbagai perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang di terangkan diatas 

membuat  penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH 

PRICE TO BOOK VALUE, PRICE EARNING RATIO, DIVIDEN PAYOUT RATIO, DAN 

EARNING PER SHARE TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009 – 2012.”   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan 

masalah, yaitu:  

1. Apakah  Price to Book Value berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2012?  

2. Apakah  Price Earning Ratio berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2012? 

3. Apakah  Dividen Payout Ratio berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2012? 

4.  Apakah Earning Per Share terhadap Return Saham pada perusahaan Manufaktur  

yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2012? 

5. Apakah  Price to Book Value, Price Earning Ratio, Dividen Payout Ratio, Dan 

Earning Per Share terhadap Return Saham pada perusahaan Manufaktur  yang 

terdaftar di BEI periode 2009 – 2012? 

Berdasarkan masalah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah Price to Book Value berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2012. 

2. Untuk mengetahui apakah Price Earning Ratio berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2012. 

3. Untuk mengetahui apakah Dividen Payout Ratio berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2012. 

4. Untuk mengetahui apakah Earning Per Share  berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2012. 

5. Untuk mengetahui apakah  Price to Book Value, Price Earning Ratio, Dividen 

Payout Ratio, Dan Earning Per Share berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2012. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Laporan keuangan  

Laporan keuangan menurut Hery (2012:18), adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas 

perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak- pihak yang berkepentingan 

terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan dibagi menjadi dua yaitu 
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pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan yang kedua adalah 

pihak eksternal seperti pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat. 

Sedangkan laporan keuangan menurut Fahmi (2012:2), merupakan suatu yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut 

dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Lebih lanjut 

menurut Munawir (2010:1) laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi 

juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan 

tersebut, dimana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan 

mengambil suatu keputusan. 

Dari pengertian di atas, jelas bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan kinerja manajemannya yang berguina 

sebagai informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan, dimana informasi ini terdiri dari 

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan modal dan arus kas perusahaan. 

 

Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Subramanyam dan Wid (2010:4) Analisis Laporan Keuangan adalah 

(Financial Statement Analysis) adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan 

keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi 

dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan 

mengurangi ketergantungan pada filsafat, tebakan, dan instuisi dalam pengambilan 

keputusan, serta mengurangi ketidakpastian analisis bisnis. Analisis ini tidak mengurangi 

perlunya penialaian ahli, namun menyediakan dasar yang sistematis dan efektif untuk 

analisis bisnis.  

 

Rasio Keuangan 

Menurut Kasmir (2011:104), rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan 

angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka 

dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan 

komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan 

keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu 

periode maupun beberapa periode.  

 

Rasio Nilai Pasar 

Rasio ini adalah rasio yang paling sering dipergunakan oleh pihak investor di bursa 

efek. Rasio ini menggambarkan kondisi atau keadaan prestasi perusahaan di pasar 

modal. Indikator ini biasanya dipakai investor untuk mengukur tingkat ketertarikan 

terhadap harga saham tertentu. Rasio ini menunjukan perbandingan harga saham dipasar 

dengan nilai buku saham tersebut yang di gambarkan di Neraca. Semakin tinggi rasio 

yang didapat, maka semakin tinggi pula minat investor untuk membeli saham tersebut. 

Yang berdampak naiknya harga pasar saham di pasar modal. Menurut Fahmi (2012: 138-

139) ada banyak rasio nilai pasar yang umum digunakan oleh para perusahaan yaitu 

earning per share, price earning ratio, book value per saham, price book value, dividen 
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yield, dan dividen payout ratio. Dan dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 

empat rasio nilai pasar yaitu yaitu Earning Per Share, Price Earning Ratio, Price To Book 

Value Dan Dividen Payout Ratio. 

 

Price Book Value 

Price to Book Value menurut Tryfino (2009:10) adalah perhutingan atau 

perbandingan antara market value dengan book value suatu saham. Pada ratio PBV ini 

investor dapat membandingkan langsung book value dari suatu saham dengan market 

value-nya. Dengan ratsio PBV ini investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali  

market value suatu saham dihargai dari book value-nya. 

Adapun rumus untuk menghitung rasio Price to Book Value ini adalah (Tryfino, 

2009:10) :  

 

 

Price Earning Ratio 

Tryfino (2009:12) menjelaskan bahwa Price arning ratio adalah rasio untuk 

menhitung tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada suatu saham atau 

menhitung kemampuan suatu saham dalam menghasilkan laba. 

Cara menghitung Price Earning Ratio adalah (Tryfino,2009:12):  

 
 

Dividen Payout Ratio 

Dividend payout ratio menurut Van Horne (2007:270) adalah dividen tunai tahunan 

yang dibagi dengan laba tahunan atau dividen per lembar saham dibagi dengan laba per 

lembar saham. Rasio ini menunjukan persentase laba perusahaan yang dibayarkan 

kepada pemegang saham secara tunai. 

Adapun formula yang digunakan untuk mengukur dividend payout ratio ini adalah 

(Fahmi, 2012:139):  

 

 

Earning Per Share 

Menurut Tryfino (2009:11) Earning Per Share adalah ratio yang digunakan untuk 

menghitung laba atau keuntungan bersih yang diperoleh dari selembar saham. 

Cara menhitung earning per share adalah (Tryfino, 2009:11) :  
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Return Saham 

Menurut Fahmi (2012:81) saham adalah (1) tanda bukti penyertaan kepemilikan 

modal atau dana pada suatu perusahaan; (2) kertas yang tercantum dengan jelas nilai 

nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada 

setiap pemegangnya; dan (3) persediaan yang siap untuk dijual.  

Dari definisi di atas, saham dapat dikatakan sebagai surat berharga yang 

menunjukkan kepemilikan seseorang atau lembaga atau badan hukum terhadap suatu 

perusahaan yang sah secara hukum. Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang 

paling umum dikenal oleh publik yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa 

(preference stock). 

Menurut Fahmi (2012:189) Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh 

perusahaan dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya. Setiap 

perusahaan atau institusi bahkan peorangan yang menentukan sebuah kebijakan pasti 

mengharapkan sebuah feedback yang positif sehingga manajemen dapat mengukur 

kefektifan dari kebijakan yang dibuat. maka dapat disimpulkan return saham adalah 

keuntungan yang diperoleh dari saham yang di beli oleh investor atau di jual oleh 

peruahaan. 

Menurut Jogiyanto dalam Muhayatsyah (2012:6) Return saham merupakan hasil 

yang diperoleh dari investasi. Return ini dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi 

dan return ekspektasi yang belum terjadi namun diharapkan dapat terjadi di masa 

mendatang. Pada umumnya investor mengharapkan keuntungan yang tinggi dengan risiko 

kerugian yang sekecil mungkin, sehingga para investor berusaha menentukan tingkat 

keuntungan investasi yang optimal dengan menentukan konsep investasi yang memadai 

(Muhayatshah, 2012:6).  

Nilai return yang sering digunakan adalah Return total. Return pada dasarnya 

dibagi menjadi dua jenis yaitu yield  dan capital gain/loss. Yield merupakan persentase 

penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. 

Salah satu contoh yield adalah deviden. Sedangkan Capital gain/loss merupakan selisih 

dari harga investasi sekarang dengan harga periode yang lalu. Jika harga investasi 

sekarang tinggi dari harga investasi periode lalu ini berarti terjadi  keuntungan modal 

(capital gain), sebaliknya terjadi kerugian modal (capital loss). 

Adapun Return saham dapat dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai 

berikut Brigham dan Houston (2010:388) : 

 

Rs  = Return saham pada hari ke t 

P1  = Harga penutupan saham pada tahun ini 

P0 = Harga penutupan saham pada tahun sebelumnya 
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Kerangka Pemikiran 

Berikut kerangka pemikiran yang diajukan dalam penelitian ini untuk menguji 

pengaruh Price to Book Value (PBV), Price Earning Ratio (PER), Dividen Payout Ratio 

(DPR) dan Earning Per Share (EPS) secara parsial maupun simultan (secara bersama-

sama) terhadap Return saham. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Price to Book Value terhadap Return Saham 

Secara teori Muhayatsyah (2012:12) menyatakan bahwa saham dengan PBV 

tinggi (overvalued) memiliki risiko penurunan harga yang tinggi sebab nilai/harganya 

cenderung menurun mendekati nilai intrinsiknya sehingga return-nya lebih rendah, sebab 

penurunan harga saham perusahaan berarti meningkatkan risiko dari saham itu sendiri. 

Sedangkan saham dengan PBV rendah (undervalued) memiliki risiko penurunan harga 

saham kecil sebab nilai/harganya cenderung meningkat mendekati nilai intrinsiknya 

sehingga return-nya lebih tinggi dan menyebabkan menurunnya risiko pada harga saham.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai PBV akan memberikan perubahan 

signifikan terhadap perubahan return saham. Nilai PBV yang semakin tinggi akan 

membuat return saham yang semakin rendah, sebaliknya perubahan nilai PBV yang 

semakin rendah akan memberikan kontribusi terhadap return saham yang tinggi. 

Hasil penelitian Hagiana (2012) yang menggunakan metoda regresi berganda 

sebagai alat analisis data ini menyatakan bahwa variabel Price to Book Value (PBV), 

berpengaruh signifikan terhadap return saham Hasil penelitian diatas bertentangan 

dengan penelitian Muhayatsyah (2012) yang mengatakan secara teori bahwa PBV 

memiliki pengaruh terhadap return saham tetapi hasil penelitiannya menunjukan bahwa 

PBV tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Menurunya, hhl ini 

bisa saja diindikasikan bahwa ketika rasio PBV semakin tinggi (overvalued) atau nilai 

pasar saham lebih tinggi dari nilai bukunya, bisa saja investor tidak terlalu 

 

 

 
 
 

Return Saham 

(Y1)  

Price Book Value 

(X1)  

Price Earning Ratio 
(X2)  

 

Dividen Payout 
Ratio 
(X3)  

 
H4 

H2 

H3 

H1 

Eraning Per Share 
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mengkhawatirkan risiko yang terjadi tersebut. Karena bisa saja harga pasar pada saat itu 

sewaktu-waktu mengalami penurunan secara tiba-tiba (undervalued) karena faktor 

eksternal perusahaan, sehingga harga pasar lebih rendah dari nilai buku yang diperoleh 

dan investor mempunyai kesempatan pada waktu itu untuk memperoleh return saham 

yang lebih baik. 

H1     :  Terdapat pengaruh antara Price to Book Value terhadap Return Saham. 

 

Hubungan Price Earning Ratio terhadap Return Saham 

Rasio Price Earning Ratio (PER), yaitu menunjukkan operasi pasar terhadap 

kemampuan emiten, dalam menghasilkan laba, semakin kecil rasio, semakin bagus 

kinerja perusahaan. Artinya bahwa apabila rasio ini semakin kecil maka semakin baik 

kinerja yang dihasilkan suatu perusahaan sehingga membuat banyak pihak-pihak luar 

akan tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Saham dianggap 

rendah jika Price Earning Ratio (PER) lebih rendah daripada Price Earning Ratio (PER) 

industri (Atmaja, 2011:144). Sedangkan menurut Tryfino (2009:12) semakin kecil PER 

suatu saham akan semakin baik. Logikanya tingkat pengembalian investasi di saham 

tersebut akan semakin cepat karena EPS yang dihasilkan sekain besar.  

Maka dapat dikatakan bahwa PER yang rendah dapat akan mampu meningkatkan tingkat 

pengembalian dari investasi yang di tanamkan atau dapat diartikan besar kecilnya PER 

suatu perusahaan akan mempenengaruhi tingkat pengembalian suatu investasi ( Return 

Saham). 

 Mathilda (2012) dengan hasil penelitiannya mendukung dengan teori diatas. Dalam 

penelitiannya yang menguji variabel PER dan PBV terhadap return saham menyatakan 

bahwa variabel Price Earning Ratio (PER) Berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Artinya semakin kecil PER maka semakin baik return saham perusahaan. Namun teori 

diatas bertentangan dengan penelitian Lestari (2013) dan Adystya (2012) yang 

mengatakan bahwa variabel Price Earning Ratio (PER) tidaj berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

H2     :  Terdapat pengaruh antara Price Earning Ratio terhadap Return saham. 

 

Hubungan Dividen Payout Ratio terhadap Return Saham 

Dividend payout ratio adalah rasio yang melihat persentasi seberapa besar 

pendapatan perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Jika 

perusahaan memotong dividen, maka akan dianggap sebagai sinyal yang buruk bagi 

perusahaan karena membutuhkan dana tambahan. Sebaliknya apabila perusahaan 

mebagikan dividennya maka akan dianggap sebagai signal baik bagi perusahaan karena 

perusahaan memiliki dana yang besar.  

Dividend payout ratio yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup 

perusahaan karena rasio ini diprediksi mampu menarik pihak-pihak luar untuk 

menanamkan modalnya. Dengan perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan 

hidupnya maka perusahaan akan terus membagikan keuntungan yang di dapatnya 

kepada para pemegang saham.  Hal ini akan membuat pesentase dividend payout ratio 
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yang di keluar perusahaan semakin besar. Dengan begitu secara otomatis return saham 

yang di dapat investor akan meningkat. Karena menurut muhayatsyah (2012:7) salah satu 

indikator return adalah dividen . 

Teori ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan Hagaina (2012) yang 

mengatakan bahwa dividend payout ratio (DPR) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. Tetapi teori diatas tidak sependapat dengan penelitian Hasil 

penelitian ini menunjukkan ketika perusahaan membagikan atau tidak sebuah dividen 

maka tidak ikut mempengaruhi terhadap tingkat keuntungan (return saham). Pembayaran 

dividen bisa saja memberatkan perusahaan karena akan mengurangi jumlah dana yang 

tersedia untuk investasi. Di sisi lain, pembayaran dividen juga merugikan pemegang 

saham karena harus membayar pajak atas dividen yang diterima tersebut. Ini berarti 

bahwa hanya perusahaan yang benar-benar menguntungkan yang berani membayarkan 

dividen karena perusahaan tersebut mampu menangggung biaya atas berkurangnya dana 

untuk investasi. 

H3     :  Terdapat pengaruh antara Dividen Payout Ratio terhadap Return Saham. 

 

Hubungan Earning Per Share terhadap Return Saham 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan pendapatan yang di 

peroleh untuk setiap lembar selama satu periode pada perusahaan. semakin baik ratio ini 

maka dapat disimpulkan bahwa bahwa kinerja perusahaan semakin efektif/baik (Tryfino, 

2009:11). Investor tertarik untuk menanamkan modalnya apabila rasio Earning Per Share 

(EPS) yang diahasilkan besar.Atmaja (2011:142) mengatakan bahwa Earning Per Share 

(EPS) yang menanjak menunjukan bahwa perusahaan bertumbuh dengan baik 

kemungkinan besar penjualan dan laba naik. Sebaliknya Earning Per Share (EPS) yang 

turun menunjukan penurunan penjualan dan laba. 

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa EPS yang tinggi akan menandai kinerja 

perusahaan yang semakin baik sehingga mampu meningkatkan harga saham dari harga 

saham periode sebelumnya. Dengan begitu tingkat pengembalian investasi (return saham) 

juga akan meningkat. Artinya besar kecilnya earning per share suatu perusahaan akan 

mempengaruhi return saham yang di dapat investor. 

Hal ini sependapat dengan penelitian Hagaina (2012) yang mengukur pengaruh 

variabel Earning Per Share (EPS) terhadap return saham. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham. tetapi penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Adystya (2012)  

yang menyimpulkan bahwa Earning Per Share (EPS) tidak mempunyai pengaruh terhadap 

return pemegang saham Artinya, perubahan return pemegang saham dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.  

H4     :  Terdapat pengaruh antara Earning Per Share terhadap Return Saham. 

H5        :  Terdapat pengaruh antara Price to Book Value, Price Earning Ratio, Dividen 

Payout Ratio, Dan Earning Per Share terhadap Return saham  
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN  

Populasi adalah kumpulan semua elemen dalam populasi dimana sampel diambil 

(Sekaran, 2006:122). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih 

dari populasi (Sekaran, 2006:123). Pemilihan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini  adalah purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan 

pada beberapa kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian ini antara lain: 

1. Perusahaan perusahaan yang bergerak di sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.  

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap per 31 des 

selama periode pengamatan yakni tahun 2009 sampai tahun 2012. 

3. Laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut telah diaudit selama periode 

pengamatan yakni tahun 2009 sampai tahun 2012 

4. Perusahaan manufaktur yang menghasilkan deviden secara berturut mulai dari 

periode tahun 2009 - 2012.  

 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah 

1 
Perusahaan perusahaan yang bergerak di sektor Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 
131 

2 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara 

lengkap per 31 des selama periode pengamatan yakni tahun 2009 

sampai tahun 2012 

(27) 

3 
Laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut belum diaudit selama 

periode pengamatan yakni tahun 2009 sampai tahun 2012 
0 

4 
Perusahaan manufaktur yang tidak menghasilkan deviden tunai berturut 

mulai dari periode tahun 2009 - 2012 
(82) 

Total Sampel 22 

 

Berdasarkan Tabel diatas, maka didapat jumlah sampel sebanyak 22 perusahaan 

selama periode 2009 - 2012 yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan penulis. 

 

METODE PENGUMPULAN DATA  

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah:  

1. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data pendukung berupa buku, jurnal, 

skripsi, dan data-data dari internet. 

2. Teknik studi pustaka, yaitu pengumpulan informasi pada literatur-literatur yang 

televan dan mendukung materi yang dibahas. Pencarian ini dapat melalui buku 

teks/e-book, jurnal/e-journal, karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, distertasi, 

procedius,catatan hasil seminar dan lain-lain. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
ANALISIS DATA PENELITIAN 
Statistik Deskrpitif 

 Statistik deskriptif pada umumnya digunakan untuk memberikan informasi 

mengenai variabel-variabel penelitian di dalam suatu penelitian. Analisis statistik deskriptif 

akan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, 

maksimum, rata–rata (mean), dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. 

Hasil analisis dengan statistik deskrptif dari sampel perusahaan manufaktur dari tahun 

2009-2012 disajikan dalam tabel berikut : 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PBV 88 ,30 5,18 1,8984 1,38911 

PER 88 ,72 34,45 10,8178 5,90246 

DPR 88 3,49 122,77 37,6682 23,41341 

EPS 88 11,00 14593,00 1525,9659 3100,88962 

RETURN SAHAM 88 -,90 3,49 ,4856 ,73569 

Valid N (listwise) 88     

  Sumber : Output SPSS 20, data diolah oleh penulis (2014) 

 

 Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:  

1. Variabel Price Book Value (PBV) pada tabel memiliki nilai minimum 0,30 dan nilai 

maksimum 5,18 dengan rata-rata sebesar 1,8984 dan standar deviasi 1,38911. Hal 

ini menjelaskan bahwa nilai minimun PBV perusahaan manufaktur yang menjadi 

sampel penelitian dari tahun 2009 sampai tahun 2012 adalah 0,30 dan nilai 

maksimum sebesar 5,18 dengan rata-rata nilai PBV sebesar 1,8984 dan standar 

deviasi 1,38911 dengan  jumlah sampel (N) adalah 88.  

2. Variabel Price Earning Ratio (PER) pada tabel memiliki nilai minimum 0,72 dan 

nilai maksimum 34,45 dengan rata-rata sebesar 10,8178 dan standar deviasi 

5,90246. Hal ini menjelaskan bahwa nilai minimun PER perusahaan manufaktur 

yang menjadi sampel penelitian dari tahun 2009 sampai tahun 2012 adalah 0,72 

dan nilai maksimum sebesar 34,45 dengan rata-rata nilai PER sebesar 10,8178 

dan standar deviasi 5,90246 dengan  jumlah sampel (N) adalah 88.  

3. Variabel Dividen Payout Ratio (DPR) pada tabel memiliki nilai minimum 3,49 dan 

nilai maksimum 122,77 dengan rata-rata sebesar 37,6682 dan standar deviasi 

23,41341. Hal ini menjelaskan bahwa nilai minimun DPR perusahaan manufaktur 

yang menjadi sampel penelitian dari tahun 2009 sampai tahun 2012 adalah 3,49 

dan nilai maksimum sebesar 122,77 dengan rata-rata nilai DPR sebesar 37,6682 

dan standar deviasi 23,41341 dengan  jumlah sampel (N) adalah 88.  

4. Variabel Earning Per Share (EPS) pada tabel memiliki nilai minimum 11  dan nilai 

maksimum 14.593 dengan rata-rata sebesar 1525,9659 dan standar deviasi 

3100,88962. Hal ini menjelaskan bahwa nilai minimun EPS perusahaan 
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manufaktur yang menjadi sampel penelitian dari tahun 2009 sampai tahun 2012 

adalah 11 dan nilai maksimum sebesar 14.593 dengan rata-rata nilai EPS sebesar 

1525,9659 dan standar deviasi 3100,88962 dengan  jumlah sampel (N) adalah 88.  

5. Variabel Return Saham (RS) pada tabel memiliki nilai minimum -0,90 dan nilai 

maksimum 3,49 dengan rata-rata sebesar 0,4856 dan standar deviasi 0,73569. Hal 

ini menjelaskan bahwa nilai minimun RS perusahaan manufaktur yang menjadi 

sampel penelitian dari tahun 2009 sampai tahun 2012 adalah -0,90 dan nilai 

maksimum sebesar 3,49 dengan rata-rata nilai RS sebesar 0,4856 dan standar 

deviasi 0,73569 dengan  jumlah sampel (N) adalah 88.  

 

 

UJI ASUMSI KLASIK 

UJI NORMALITAS 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal. (Ghozali, 

2009:110). Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji Kolmogorov – Smirmov 

satu arah dan analisis grafis. Dasar pengambilan keputusan uji Kolmogorov – Smirmov 

normal atau tidaknya data yang diolah adalah sebagai berikut (Ghozali 2009:114):  

a. H0 : Data residual berdistribusi normal apabila nilai signifikan > 5% (0.05) 

b. H1 : Data residual tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikan < 5% (0.05) 

 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 88 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,69380548 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,084 

Positive ,084 

Negative -,084 

Kolmogorov-Smirnov Z ,792 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,557 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS 20, data diolah oleh penulis (2014) 

 

 Dari hasil pengolahan data Tabel diatas diperoleh besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 0,792 dan signifikan pada 0,557. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 

maka H0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. Data yang berdistribusi 

normal tersebut juga dapat dilihat pada grafik histogram dan grafik p-plot data.  
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Grafik Histogram 

 
Sumber : Output SPSS 20, data diolah oleh penulis (2014) 

 Pada gambar histogram di atas terlihat bahwa variabel return saham berdistribusi 

normal. Hal ini ditunjukkan oleh data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke 

kanan. 

 

Grafik P-Plot Data 

 
Sumber : Output SPSS 20, data diolah oleh penulis (2014) 

 Grafik normal p-p plot pada gambar diatas menunjukkan bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan hal ini dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 
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4.2.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel bebas (independent) (Ghozali, 2009:91). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi ini sebagai berikut 

(Ghozali 2009:91-92): 

a. Jika nilai Tolerance > 0,10  dan VIF (Variance Inflation Factor) < 10, maka dapat 

diartikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas. 

b. Jika nilai Tolerance < 0,10  dan VIF (Variance Inflation Factor) > 10, maka dapat 

diartikan bahwa terjadi multikolonieritas. 

 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

PBV ,710 1,409 

PER ,704 1,420 

DPR ,842 1,187 

EPS ,806 1,241 

a. Dependent Variable: RETURN SAHAM 

Sumber : Output SPSS 20, data diolah oleh penulis (2014) 

 Berdasarkan Tabel diatas seluruh variabel menunjukkan nilai Tolerance > 0,1 dan 

seluruh nilai VIF < 10. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa semua data (variabel) tidak 

terkena atau terjadi multikolinearitas. 

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menuirut Ghozali (2009:105) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model 

regresi dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model regresi tersebut. Analisis terhadap 

gambar scatterplot yang menyatakan bahwa suatu model regresi tidak terdapat 

heteroskedastisitas apabila titik-titik data menyebar di atas dan dibawah atau di sekitar 

angka 0 serta penyebaran titik-titik data tersebut tidak berpola. Berikut ini adalah gambar 

scatterplot untuk model regresi dalam penelitian ini. 
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Grafik Scatterplot 

 
Sumber : Output SPSS 20, data diolah oleh penulis (2014) 

Berdasarkan Gambar diatas, terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak 

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas 

pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Return 

Saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berdasarkan masukan variabel 

independen PBV, PER, DPR dan EPS. 

Selain dengan menggunakan analisis grafik, pengujian heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Spearman Rho. Uji Spearman Rho dilakukan dengan 

mengkorelasi nilai residual (unstandarized residual) dengan masing masing variabel 

indipenden dengan ketentuan jika signifikansi terjadi < 0,05 maka pada model terjadi 

masalah heteroskedastisitas. 

 

Hasil Uji Spearman Rho 

Correlations 

 Unstandardized Residual 

Spearman's rho 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 88 

PBV 

Correlation 

Coefficient 
-,080 

Sig. (2-tailed) ,461 

N 88 
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PER 

Correlation 

Coefficient 
-,051 

Sig. (2-tailed) ,635 

N 88 

DPR 

Correlation 

Coefficient 
-,014 

Sig. (2-tailed) ,899 

N 88 

EPS 

Correlation 

Coefficient 
-,070 

Sig. (2-tailed) ,515 

N 88 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Output SPSS 20, data diolah oleh penulis (2014) 

 Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi dari 

masing-masing variabel indipenden > 0,05. Hal ini terlihat dari nilai PBV 0,461 > 0,05, 

PER 0,635 > 0,05, DPR 0,899 > 0,05 dan EPS 0,515 > 0,05. Berdasarkan hal tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi 

linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode 

t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2009:95). Alat analisis yang digunakan adalah uji Durbin – 

Watson Statistik. Untuk mengetahui terjadi atau tidak autokorelasi dilakukan dengan 

membandingkan nilai statistik hitung Durbin Watson pada perhitungan regresi dengan 

statistik tabel Durbin Watson pada tabel.  

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,333a ,111 ,068 ,71033 1,847 

a. Predictors: (Constant), EPS, PBV, DPR, PER 

b. Dependent Variable: RETURN SAHAM 

Sumber : Output SPSS 20, data diolah oleh penulis (2014) 

 

Dasar pengambilan keputusan data terbebas dari autorelasi adalah Bila nilai DW 

terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan (4–du) maka koefisien autokorelasi 

= 0, berari tidak ada autokorelasi (Ghozali,2009:96). Dari hasil tabel 4.6 diatas diketahui 
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bahwa nilai nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan (4–du) yaitu 

adalah 1,7493 < 1,847 < 2,2507, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

terbebas dari masalah autokorelasi. 

Uji Hipotesis 

 Model yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah dengan  

menggunakan model analisis regresi linier berganda. Ketepatan fungsi regresi sampel 

dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit nya. Secara statistik, 

setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinansi, nilai statistik F dan nilai 

satistik t. 

Model Persamaan Regresi Linear Berganda 

Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis koefisien regresi masing-masing 

variabel independen apakah secara signifikan dapat mempengaruhi Return Saham. Model 

regresi linear berganda yang dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan dalam 

penelitian ini adalah:  

 

 

 

 

Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,512 ,203  2,524 ,013 

PBV ,169 ,065 ,319 2,593 ,011 

PER -,011 ,015 -,089 -,720 ,474 

DPR -,005 ,004 -,171 -1,517 ,133 

EPS -,0000157 ,000 -,066 -,575 ,567 

a. Dependent Variable: RETURN SAHAM 

Sumber : Output SPSS 20, data diolah oleh penulis (2014) 

  

 Berdasarkan tabel di atas, maka didapatlah persamaan regresi sebagai berikut:  

 

        
 

Keterangan :  

1. Konstanta sebesar 0,512 menunjukkan bahwa apabila variabel independen 

ditiadakan maka Return saham adalah sebesar 0,512,   

RS = 0,512 + 0,169 PBV – 0,011 PER – 0,005 DPR – 0,0000157 EPS + e 

 

 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
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2. b1 sebesar 0,169 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Price Book Value sebesar 1 

maka akan diikuti oleh kenaikan Return Saham sebesar 0,011 dengan asumsi 

variabel lain tetap,   

3. b2 sebesar -0,011 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Price Earning Ratio 

sebesar 1 maka akan diikuti oleh penurunan Return Saham sebesar 0,117 dengan 

asumsi variabel lain tetap,   

4. b3 sebesar -0,005 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dividen Payout Ratio 

sebesar 1 maka akan diikuti oleh penurunan Return Saham sebesar 0,005 dengan 

asumsi variabel lain tetap.   

5. B4 sebesar 0,0000157 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Earning Per Share 

sebesar 1 maka akan diikuti oleh penurunan Return Saham sebesar 0,0000157 

dengan asumsi variabel lain tetap.   

Uji t Statistik 

Uji t statistik menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari satu variabel secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menguji 

koefisien regresi secara parsial dari variable independen. Adapun hipotesis yang dijadikan 

acuan dalam pengambilan keputusan ini adalah : 

Ho  :   b1 = 0 (artinya variabel independen tersebut bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen). 

Ha :  b1 ≠ 0 (artinya variabel independen tersebut merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen). 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Ghozali,2009:85): 

1. Dengan membandingkan statistik t-hitung dengan statistik t-tabel: jika statistik t-

hitung < statistik t-tabel atau -t-hitung > -t-tabel, maka Ho diterima. Jika statistik t-

hitung > statistik t-tabel atau -t-hitung < -t-tabel, maka Ho ditolak (Ha diterima).  

2. Berdasarkan probabilitas: jika probabilitas > 5%, maka Ho diterima. Jika 

probabilitas < 5% maka Ho ditolak (Ha diterima). 

 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,512 ,203  2,524 ,013 

PBV ,169 ,065 ,319 2,593 ,011 

PER -,011 ,015 -,089 -,720 ,474 

DPR -,005 ,004 -,171 -1,517 ,133 

EPS -,0000157 ,000 -,066 -,575 ,567 

a. Dependent Variable: RETURN SAHAM 

Sumber : Output SPSS 20, data diolah oleh penulis (2014) 
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 Hasil pengujian statistik t pada Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pengaruh Price Book Value terhadap Return Saham. Nilai signifikansi atau 

probabilitas untuk variabel PBV adalah 0,011 (lebih kecil dari 0,05). Sedangkan 

nilai t-hitung adalah 2,593 dan nilai t-tabel 1,989 (α = 0,05;  df = 88-1-4 (n-1-k) = 

83) dengan demikian t-hitung > t-tabel (2,593 > 1,989). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya  PBV secara parsial 

berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur pada tingkat 

kepercayaan 95%.  

2. Pengaruh Price Earning Ratio terhadap Return Saham. Nilai signifikansi atau 

probabilitas untuk variabel PER adalah 0,474 (lebih besar dari 0,05). Sedangkan 

nilai t-hitung adalah 0,720 dan nilai t-tabel 1,989 (α = 0,05;  df = 88-1-4 (n-1-k) = 

83) dengan demikian t-hitung < t-tabel (0,720 < 1,989). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya  PER secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur pada tingkat 

kepercayaan 95%.  

3. Pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap Return Saham. Nilai signifikansi atau 

probabilitas untuk variabel DPR adalah 0,133 (lebih besar dari 0,05). Sedangkan 

nilai t-hitung adalah 1,517 dan nilai t-tabel 1,989   (α = 0,05;  df = 88-1-4 (n-1-k) = 

83) dengan demikian t-hitung < t-tabel (1,517 < 1,989). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, artinya  DPR secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur pada tingkat 

kepercayaan 95%.  

4. Pengaruh Earning PerShare terhadap Return Saham. Nilai signifikansi atau 

probabilitas untuk variabel EPS adalah 0,567 (lebih besar dari 0,05). Sedangkan 

nilai t-hitung adalah 0,575 dan nilai t-tabel 1,989 (α = 0,05;  df = 88-1-4 (n-1-k) = 

83) dengan demikian t-hitung < t-tabel (0,575 < 1,989). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, artinya  EPS secara parsial 

berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur pada tingkat 

kepercayaan 95%.  

Uji F Statistik 

Uji F-statistik (uji Anova) dilakukan untuk meneliti apakah model persamaan regresi 

yang digunakan adalah benar linear, dimana data observasi tepat berada disekitar garis 

regresi tersebut maka perlu dilakukan significant test. Adapun hipotesis yang dijadikan 

acuan dalam pengambilan keputusan ini adalah : 

Ho  :  b1,b2,b3 = 0 (artinnya bahwa tidak ada pengaruh secara bersama-sama dari 

seluruh variabel independen terhadap variabel dependen). 

Ha  :  b1,b2,b3 ≠ 0 (artinya bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama dari seluruh 

variabel independen terhadap variabel dependen) 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Ghozali,2009:84) : 
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1. Dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel: jika statistik F-

hitung < statistik F-tabel, maka Ho diterima. Jika statistik F-hitung > statistik F-

tabel, maka Ho ditolak (Ha diterima), 

2. Berdasarkan probabilitas: jika probabilitas > 5%, maka Ho diterima. Jika 

probabilitas < 5% maka Ho ditolak (Ha diterima) 

 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5,209 4 1,302 2,581 ,043b 

Residual 41,879 83 ,505   

Total 47,088 87    

a. Dependent Variable: RETURN SAHAM 

b. Predictors: (Constant), EPS, PBV, DPR, PER 

Sumber : Output SPSS 20, data diolah oleh penulis (2014) 

 Dari uji ANOVA (Analysis of Variance) pada Tabel di atas didapat F-hitung sebesar 

2,581 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,043 (lebih kecil dari 0,05). Sedangkan F-tabel 

diketahui sebesar 2,480 (dfpembilang = 4; dfpenyebut = 83). Berdasarkan hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa F-hitung > F-tabel (2,581 > 2,480) maka Ha diterima dan Ho ditolak.  Jadi 

dapat disimpulkan bahwa variabel Price Book Value, Price Earning Ratio, Dividend Payout 

Ratio dan Earning Per Share secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return 

Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Koofisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2009:83) Koofisien determinasi R2 pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

koofisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel – 

variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Berikut ini 

adalah hasil dari Uji Koofisien Determinasi (R2) dalam penelitian ini: 

 

Hasil Koofisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,333a ,111 ,068 ,71033 

a. Predictors: (Constant), EPS, PBV, DPR, PER 

b. Dependent Variable: RETURN SAHAM 

Sumber : Output SPSS 20, data diolah oleh penulis (2014) 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Adjusted R Square atau 

koefisien adalah sebesar 0,068. Angka ini mengidentifikasikan bahwa Return Saham 

mampu dijelaskan oleh Price Book Value, Price Earning Ratio, Dividend Payout Ratio dan 

Earning Per Share sebesar  6,8% sedangkan selebihnya sebesar 93,2% dijelaskan oleh 

sebab-sebab lain. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam 

bab empat, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan adanya pengaruh 

yang signifikan antara Price Book Value, Price Earning Ratio, Dividen Payout Ratio, 

Dan Earning Per Share terhadap Return Saham pada tingkat kepercayaan 95%. 

2. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan adanya  pengaruh yang 

signifikan antara variabel Price Book Value terhadap Return Saham pada perusahaan 

manufaktur pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil peneltian ini sependapat dengan 

hasil penelitian Hagiana (2012) namun bertentangan dengan hasil penelitian 

Muhayatsyah (2012).  

3. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya  pengaruh 

yang signifikan antara variabel Price Earning Ratio terhadap Return Saham pada 

perusahaan manufaktur pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil ini sejalan dengan hasil 

penelitian Lestari (2013) dan Adystya (2012) namun hasil ini bertentangan dengan 

hasil penelitian Mathilda (2012)  .  

4. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya  pengaruh 

yang signifikan antara variabel Dividen Payout Ratio terhadap Return Saham pada 

perusahaan manufaktur pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil ini sejalan dengan hasil 

penilitian yang dilakukan oleh Muhayatsyah (2012) namun hasil ini bertentangan 

dengan hasil penelitian Hagaina (2012).  

5. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya  pengaruh 

yang signifikan antara variabel Earning Per Share terhadap Return Saham pada 

perusahaan manufaktur pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Adystya (2012) namun hasil ini bertentangan dengan 

hasil penelitian Hagaina (2012). 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberikan saran atau 

masukan sebagai berikut : 

Bagi Investor dan Calon Investor   

Investor atau calon investor disarankan untuk melakukan analisis terhadap rasio 
keuangan terutama rasio-rasio keuangan yang berkaitan dengan Return Saham karena 
Return Saham merupakan tujuan bagi investor untuk berinvestasi.   

Bagi Peneliti Selanjutnya   
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Disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang 

lebih beragam dari berbagai sektor dan memperpanjang   periode penelitian.   

Penelitian yang akan datang juga sebaiknya menambah variabel Independen yang masih 

berbasis pada rasio keuangan  selain yang digunakan dalam penelitian ini dengan tetap 

berlandaskan pada penelitian-penelitian sebelumnya.   
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