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ABSTRAK 

KASMURI (2017):   Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio,Earning 

Per Share, Price Earning Ratio Terhadap Retrun Saham 

Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Priode 

2010-2013 (Dibimbing oleh Prima Aprilyani 

Rambe,SE,M.Sc dan Achmad Uzaimi,Se,M.Si,Ak 

 

Tujuan penelitian ini antara lain untuk menguji pengaruh Return on asset 

(ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price Earning 

Ratio (PER), Terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di  BEI Priode 2010-2013. 

Populasi yang menjadi objek  dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sebanyak 130 perusahaan. Metode pengambilan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 
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50 perusahaan selama Priode 2010-2013. Yang telah memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan sehingga sampel penelitian ini adalah 200 sampel. 

Variabel Independen dalam penelitian ini Return on asset (ROA), Debt To 

Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER). 

Sedangkan untuk variable dependen dalam penelitian ini adalah Return Saham. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan 

manufaktur tahun 2010-2013. Populasi penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2013 

sebanyak 130 perusahaan . Total sampel penelitian ini adalah 50 perusahaan yang 

ditentukan berdasarkan metode purposif sampling sehingga jumlah obserfasi 

dalam penelitian ini adalah 200 sampel dengan pengamatan 4 tahun  (2010-2013). 

Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk menguji pengaruh 

Return on asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), Terhadap Return Saham. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Return on asset (ROA), Berpengaruh positif terhadap Return 

Saham. Sedangkan Debt To Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), berpengaruh negatif terhadap Return Saham. Penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa variabel Return on asset (ROA), Debt To Equity Ratio 

(DER), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER). Secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. 

Kata kunci:  Return Saham, Return on asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), 

Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER). 
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PENDAHULUAN 

Return saham adalah selisih antara harga saham periode sekarang dengan 

harga saham periode sebelumnya. Return saham merupakan tingkat pengembalian 

atas investasi yang dilakukan investor atas saham yang dinyatakan dalam 

presentase. 

Konsep resiko tidak terlepas kaitannya dengan return, karena investor 

selalu mengharapkan tingkat return yang sesuai atas setiap risiko investasi yang 

dihadapinya. (Brigham et.al, 1999) menyatakan bahwa return adalah “measure 

the financial performance of an investment. Sedangkan menurut (Jones, Charles, 

2000) “return is yield  dan capital gain (loss)”. Yield yaitu cash flow yang 

dibayarkan secara periodik kepada pemegang saham (dalam bentuk dividen). 

Capital gain (loss) yaitu selisih antara harga saham pada saat pembelian dengan 

harga saham pada saat penjualan. 

Return tersebut memiliki dua kompenen yaitu current income dan capital 

gain (Wahyudi, 2003). Bentuk dari current income berupa keuntungan yang 

diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periodik berupa dividen sebagai hasil 

kinerja fundamental perusahaan. Sedangkan capital gain berupa keuntungan yang 

diterima karena selisih antara harga jual dan harga beli saham. Besarnya capital 

gain suatu saham akan positif, bilamana harga jual dari saham yang dimiliki lebih 

tinggi dari harga belinya. 

 

 



4 
 

 
 

Tinjauan Pustaka 

 

Return Saham 

 

Return saham adalah selisih antara harga saham periode sekarang dengan 

harga saham periode sebelumnya. Return saham merupakan tingkat pengembalian 

atas investasi yang dilakukan investor atas saham yang dinyatakan dalam 

presentase. 

Konsep resiko tidak terlepas kaitannya dengan return, karena investor 

selalu mengharapkan tingkat return yang sesuai atas setiap risiko investasi yang 

dihadapinya. Menurut (Brigham et.al, 1999), pengertian dari return adalah 

“measure the financial performance of an investment. Sedangkan menurut (Jones, 

2000) “return is yield  dan capital gain (loss)”. Yield yaitu cash flow yang 

dibayarkan secara periodik kepada pemegang saham (dalam bentuk dividen). 

Return memiliki dua komponen yaitu current income dan capital gain 

(Wahyudi, 2003). Bentuk dari current income berupa keuntungan yang diperoleh 

melalui pembayaran yang bersifat periodik, misalnya keuntungan berupa deviden 

yang merupakan bentuk dari hasil kinerja fundamental perusahaan. Capital gain 

berupa keuntungan yang diterima karena selisih antara harga jual beli suatu 

instrumen investasi. Besarnya capital gain akan positif bilamana harga jual dari 

saham yang dimiliki lebih tinggi dari harga belinya. 
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Metode Penelitian 

Pasar modal merupakan salah satu tempat bagi para investor untuk 

menginvestasikan modal dengan harapan memperoleh imbalan berupa return atas 

investasinya. Untuk memperoleh return yang diharapkannya maka setiap investor 

harus mempertimbangkan beberapa aspek penting perusahaan (emiten) dimana 

investor menanamkan modalnya, membeli surat berharga tersebut baik keuangan 

maupun non keuangan yang dapat mempengaruhi besar kecilnya tingkat 

perolehan return (Khajar, 2005). 

Jenis-Jenis Pasar Modal 

Menurut Samsul (2006) pasar modal di Indonesia terbagi dalam empat 

jenis yaitu: 

1) Pasar Perdana 

Pasar perdana merupakan tempat atau sarana bagi perusahaan untuk pertama 

kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Penawaran 

dalam pasar perdana ini disebut Initial Public Offering (IPO). Pasar perdana 

terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor 

umum untuk pertama kalinya. 

2) Pasar Sekunder 

Pasar sekunder merupakan tempat atau sarana transaksi jual beli antar 

investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Setelah 

sekuritas emiten dijual dipasar perdana, selanjutnya sekuritas emiten tersebut 

bisa diperjualbelikan oleh dan antar investor dipasar sekunder. Dengan 

adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas 

untuk mendapatkan keuntungan. Dipasar sekunder terbentuklah harga pasar 
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karena harga ditentukan oleh tawaran jual dan tawaran beli dari pasar investor 

yang disebut order driven market.  

3) Pasar Ketiga 

Pasar ketiga adalah sarana jual beli efek antara market maker investor. Harga 

saham atau sekuritas di pasar ketiga dibentuk oleh market maker (anggota 

bursa) yang memberikan harga tertinggi karena satu jenis saham dapat 

dipasarkan lebih dari satu market maker. 

4) Pasar Keempat 

Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan 

investor beli tanpa perantara efek. Transaksi dilakukan secara tatap muka 

antara investor beli dan investor jual untuk saham atas pembawa. Pasar 

keempat ini hanya dilaksanakan oleh investor besar karena dapat menghemat 

biaya transaksi daripada dilakukan di pasar sekunder. 

Return On Asset (ROA) 

Menurut Syamsudin (2011) Return On Asset (ROA) merupakan 

pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan jumlah keseluruhan aset yang tersedia di dalam perusahaan. 

Rasio ini merupakan rasio terpenting diantara rasio rentabilitas/profitabilitas yang 

lainnya.  

Penilaian Return On Asset (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                                                    Net Income 

Return On Asset (ROA) =  

       Total Assets 

Kasmir (2012) 
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Debt to Equity Ratio (DER) 

Menurut Fahmi (2012) Debt to Equity Ratio (DER) merupakan ukuran 

yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan 

besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Menurut (Salim, 2010) rasio ini 

bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalama membayar utang-utang yang 

dimilikinya dengan modal atau ekuitas yang ada. Rasio ini merefleksikan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan 

oleh sebagian dari modal sendiri yang digunakan untuk melunasi hutang. Hal ini 

akan nampak apabila DER ini semakin tinggi rasionya, maka kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajibannya akan semakin baik dan begitu juga 

sebaliknya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

                                    Total Liability 

Debt to Equity Ratio =  

           Total Equity 

Kasmir (2012) 

  

Earning Per Share (EPS) 

Menurut Kasmir (2012), Rasio laba per lembar saham atau disebut juga 

rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemegang saham. 

Menurut Brigham dan Houston (1996), faktor-faktor penyebab kenaikan 

dan penurunan earning per share adalah: 

1) Laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa beredar tetap 

2) Laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun 

3) Laba bersih naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar turun 
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4) Persentase kenaikan laba bersih lebih besar daripada persentase kenaikan 

jumlah lembar saham biasa yang beredar 

5) Persentase penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar 

daripada persentase penurunan laba bersih 

Earnig per share dapat dirumuskan sebagai berikut: 

               Net Income 

Earnig Per Share (EPS) =    

                                                       Outstanding Share 

Kasmir (2012) 

 

Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio antara harga saham dan laba 

per lembar saham. Price Earning Ratio (PER) yaitu menunjukkan apresiasi pasar 

terhadap kemampuan emiten, dalam menghasilkan laba. 

Menurut Tryfino (2009), menjelaskan bahwa Price Earning Ratio (PER) 

adalah rasio untuk menghitung tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan 

Pada suatu saham atau menghitung kemampuan suatu saham dalam 

menghasilkan laba.  

Price Earning Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                                   Share Price 

Price Earning Ratio =  

                                        Net Profit Per Share 

Tryfino (2009) 
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Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas maka 

hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Terdapat pengaruh antara Return On Asset (ROA) terhadap return saham  

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2013. 

H2 : Terdapat pengaruh antara Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return  

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2013. 

H3 : Terdapat pengaruh antara Earning Per Share (EPS) terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2013. 

H4 : Terdapat pengaruh antara Price Earning Ratio (PER) terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2013. 

H5 : Terdapat pengaruh antara Return On Asset, Debt to Equity Ratio, 

Earning Per Share, Price Earning    Ratio, secara bersama-sama terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2013. 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi 

Menurut Sunyoto (2012), populasi adalah totalitas semua nilai yang 

dihasilkan dari perhitungan atau pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif 
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dan karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari. 

 Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah 50 perusahaan manufaktur  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dijadikan populasi oleh penulis dengan rentang 

waktu selama 4 tahun (2010, 2011, 2012,2013). 

Sampel 

Menurut Sekaran (2006) Sampel (Sample) adalah sebagian dari populasi. Berdasarkan 

populasi penelitian diatas maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2013, sehingga total 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 sampel (50x4). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel sebagai berikut: 

1) Perusahaan menufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode  2010-

2013. 

2) Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode 

2010-2013. 

3) Perusahaan manufaktur yang mengeluarkan laporan keuangan dengan  

   matauang U$ selama periode 2010-2013 

 

4) Memiliki data-data laporan keuangan perusahaan manufaktur dan informasi yang 

dibutuhkan.  

5) Perusahaan manufaktur yang memperoleh laba selama periode 2010-2013 
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Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran  atau deskripsi suatu data yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, maksimum, sum, range, kurtosis dan 

skewnes (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah 

informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Selain itu, statistik deskriptif digunakan 

untuk mengembangkan profil perusahaan yang menjadi sampel. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan melalui empat tahap yaitu uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinieritas. 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen 

dalam model regresi  tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006).  Cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi  normal atau tidak adalah dengan menggunakan 

analisis grafik dan uji statistik non-parametrik kolmogorov-smirnov (K-S). Pada uji 

normalitas dengan menggunakan analisis grafik, normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyabaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. 

Dasar pengambilan keputusannya: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah gasris diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonalnya dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 
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Untuk meningkatkan hasil uji normalitas data, maka peneliti menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Jika pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan p-value lebih 

besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 

0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. 

Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2006) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah  yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot 

dengan cara melihat ada atau tidaknya pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) antara lain nilai prediksi variabel terkait  (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID). Apabila terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-

titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Penguji juga menggunakan metode Glejser dilakukan dengan 

meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh 

variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya maka dalam model terdapat 

masalah heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang  
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berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Dengan kata 

lain, masalah ini seringkali ditemukan apabila menggunakan data runtut waktu (Ghozali, 

2006). 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin Watson (DW-Test) dan uji Run Test. Pengambilan keputusan ada 

tidaknya aukorelasi: 

 

Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson (DW-Test) 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No desicison dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No desicison 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 - du 

 

Uji Multikolinieritas 

Tujuan dilakukannya uji multikolinieritas yaitu untuk menguji apakah dalam model 

regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau 

tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi  atau sempurna 

diantara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala 

multikolinier. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan 

menggunakan nilai variance inflation factor (VIF). Model dinyatakan bebas dari gangguan 

multikolinieritas jika mempunyai nilai VIF < 10 atau tolerance  > 0,10. 
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Analisis Regresi 

Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

tergantung dapat digunakan alat analisa statistik yaitu dengan melakukan pengujian secara 

parsial dan pengujian secara simultan serta analisis koefisien determinasi (R
2
). 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol 

sampai dengan satu (0 ≤ R
2 

≤ 1). Hal ini berarti apabila R
2 

= 0 menunjukkan tidak ada 

pengaruh variabel independen  terhadap variabel dependen, bila R
2
 semakin besar mendekati 

1 ini menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dan sebaliknya jika R
2
 mendekati 0 maka semakin kecil pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Kelemahan koefisien determinasi (R
2
) adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model. Untuk menghindari bias, maka digunakan 

nilai adjusted R
2
, karene adjusted R

2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model. 

Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan) 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan 

nilai F hitung dengan F tabel. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagi berikut : 

1) Perumusan hipotesis 

a. Ho:β = 0, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variable independen secara 

bersama-sama terhadap variable dependen. 
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b. Ha:β = 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variable independen secara bersama-

sama terhadap variable dependen 

2) Menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 5%. 

3) Menentukan kriteria penerimaan/ penolakan Ho, yakni dengan melihat nilai signifikan : 

a. Jika signifikan <5% maka Ho ditolak atau Ha diterima 

b. Jika signifikan> 5% maka Ho diterima atau Ha ditolak 

4) Pengambilan kesimpulan. 

Uji Statistik T (Uji Signifikansi Parsial) 

Uji t dilaksanakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara 

individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variable lain bersifat konstan. 

Pengujian ini dilaksanakan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Langkah-

langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1) Perumusan hipotesis 

a. Ho : ρ = 0, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial. 

b. Ha : ρ = 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variable independen terhadap 

variabel dependen secara parsial. 

2) Menentukan tingkat signifikansi (α) yaitu sebesar 5%. 

3) Menentukan kriteria penerimaan / penolakan Ho, yakni dengan melihat nilai signifikan : 

a. Jika signifikan < 5% maka Ho ditolak atau Ha diterima 

b. Jika signifikan > 5% maka Ho diterima atau Ha ditolak 

4) Pengambilan kesimpulan. 

 



16 
 

 
 

Metode Analisis Data 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. 

Hasil analisis dengan statistik deskriptif menghasilkan data sebagai berikut: 

 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 200 ,01 1,39 ,1131 ,13755 

PER 200 ,01 89,76 16,8044 14,21988 

DER 200 ,04 7,40 1,1198 1,06603 

EPS 200 ,89 99,72 34,7849 27,02329 

RS 200 ,01 3,07 ,2473 ,28269 

Valid N (listwise) 200     

               Sumber: Data yang diolah 

 

Jumlah sampel sebanyak 50 perusahaan per tahun  sehingga jumlah observasi secara 

keseluruhan sebanyak 200 perusahaan. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa 

variabel return saham memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dengan nilai maksimum 3,07 

Nilai rata-rata return saham sebesar 0,2473 dengan standar deviasi sebesar 0,28269. 

Return On Asset (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dengan nilai 

maksimum 1,39. Nilai rata-rata ROA sebesar 0,1131 dengan standar deviasi sebesar 0,13755. 

Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai minimum sebesar 0,04 dengan nilai 

maksimum 7,40. Nilai rata-rata  Debt to Equity Ratio sebesar 1,1198 dengan standar deviasi 

sebesar 1,06603. 

Earning Per Share (EPS) memiliki nilai minimum sebesar 0,89 dengan nilai 

maksimum 99,72. Nilai rata-rata EPS sebesar 34,7849 dengan standar deviasi sebesar 

27,02329 
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Price Earning Ratio (PER) memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dengan nilai 

maksimum 89,76. Nilai rata-rata PER sebesar 16,8044 dengan standar deviasi sebesar 

14,21988. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji 

Heteroskedastisitas dan Uji Multikolinieritas. 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan independen 

dalam model regresi  tersebut terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006). Cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi  normal atau tidak adalah dengan menggunakan 

analisis grafik dan uji statistik non-parametrik kolmogorov-smirnov (K-S). Pada uji 

normalitas dengan menggunakan analisis grafik, normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyabaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. 

Dasar pengambilan keputusannya: 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah gasris diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonalnya dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Untuk meningkatkan hasil uji normalitas data, maka peneliti menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Jika pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan p-value lebih 

besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 

0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. 
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Hasil Uji Normalitas dengan analisis Grafik Plot 

 
 

                   Sumber: Data yang telah diolah 

 

Hasil pengujian normalitas dengan analisis grafik Plot dengan melihat “normal probability 

report plot” dapat dilihat pada gambar 4.1 hasil analisis diatas menunjukkan bahwa terdapat 

titik-titik menyebar dan menjauhi garis diagonalnya. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak 

terdistribusi normal. 

 

Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardized 

Residual 

N 200 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,98989873 

Most Extreme Differences 

Absolute ,175 

Positive ,143 

Negative -,175 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,477 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

                       Sumber: Data yang telah diolah 
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Hasil uji kolmogorov-smirnov pada tabel diatas, terlihat bahwa jumlah sampel yang 

dimasukkan dalam pengujian ini adalah 200 data. Nilai dari kolmogorov-smirnov sebesar 

2,477 dan signifikan pada 0,05 karena P = 0,000 < 0,05 yang berarti data residual tidak 

berdistribusi normal. 

Untuk mengobati agar data terdistribusi secara normal adalah dengan melakukan 

regresi dengan transformasi data yaitu variabel dependen dan variabel independen dalam 

bentuk logaritma natural. Setelah dilakukan transformasi data dependen menjadi LN, 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Uji Normalitas dengan analisis Grafik Plot Setelah Pengobatan 

 
                        Sumber: Data yang telah diolah  

Hasil uji normalitas yang diperoleh setelah melakukan regresi dengan menggunakan 

persamaan logaritma natural, pada grafik normal probability plot, tampak titik-titik menyebar 

dan mendekati garis diagonalnya. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. 
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Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogorov-Smirnov Setelah Pengobatan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Standardized 

Residual 

N 200 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,98989873 

Most Extreme Differences 

Absolute ,091 

Positive ,053 

Negative -,091 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,289 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,072 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 

Nilai dari kolmogorov smirnov sebesar 0,938 dan tidak signifikan pada 0,05 karena 

nilai P = 0,72 > 0,05 yang berarti bahwa residual terdistribusi normal. 

Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2006) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot dan metode glejser. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode Analisis Grafik 
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Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode analisis grafik menunjukkan tampilan 

pada scatterplot terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka nol 

sumbu Regression Studentized Residual. Oleh karena itu maka berdasarkan uji 

heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik, pada model regresi yang terbentuk 

dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode Glejser 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,457 ,276  1,655 ,099 

LNROA -,009 ,061 -,012 -,143 ,886 

LNPER ,038 ,041 ,070 ,920 ,359 

LNDER -,034 ,060 -,045 -,566 ,572 

LNEPS ,100 ,053 ,141 1,884 ,061 

a. Dependent Variable: ABRESID 

         Sumber: Data yang telah diolah 

 

Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode glejser pada tabel 4.6 diatas menunjukkan 

bahwa Return On Asset (ROA) memiliki nilai signifikan 0,886 > 0,05, yang berarti data 

residual tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai 

signifikan 0,572 > 0,05, yang berarti data residual tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Earning Per Share (EPS) memiliki nilai signifikan 0,061 > 0,05, yang berarti data residual 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Price Earning Ratio (PER) memiliki nilai signifikan 

0,359 > 0,05, yang berarti data residual tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal ini 

konsisten dengan hasil uji Scatterplots. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 
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periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Dengan kata lain, masalah ini seringkali ditemukan apabila 

menggunakan data runtut waktu (Ghozali, 2006). 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Durbin Watson (DW-

Test) dan uji Run Test. 

 

Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode Uji Durbin Watson (DW-Test) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,145
a
 ,021 ,001 ,28255 2,328 

a. Predictors: (Constant), EPS, ROA, PER, DER 

b. Dependent Variable: RS 

                   Sumber: Data yang telah diolah 

 

Hasil uji autokorelasi dengan metode Durbin Watson pada tabel 4.7 diatas 

menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebasar 2,328 jumlah sampel (n) = 200, dan jumlah 

variabel independen K=4, memberikan nilai dU = 1,810 dan nilai dL 1,728 dan nilai 4-dU = 

2,19. Nilai Durbin Watson (2,328) tidak terletak antara dU dengan 4-dU, maka dapat 

disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersbut terjadi autokorelasi. 
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Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode Run Test 

 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -,06729 

Cases < Test Value 100 

Cases >= Test Value 100 

Total Cases 200 

Number of Runs 112 

Z 1,560 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,119 

a. Median 

 

Berdasarkan output Runs Test diatas terlihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,119 

lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis nihil meyatakan nilai residual menyebar secara acak 

diterima. Dengan demikian maka tidak terjadi otokorelasi dalam persamaan regresi tersebut. 

 Hasil uji otokorelasi antara uji Durbin-Watson dan Run Test tidak 

memberikan kesimpulan yang sama. Penulis memutuskan untuk menggunakan uji Run Test 

yang hasilnya tidak terjadi otokorelasi dalam persamaan regresi tersebut.  

Uji Multikolinieritas 

Tujuan dilakukannya uji multikolinieritas yaitu untuk menguji apakah dalam model 

regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau 

tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi  atau sempurna 

diantara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala 

multikolinier. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan 

menggunakan nilai variance inflation factor (VIF). Model dinyatakan bebas dari gangguan 

multikolinieritas jika mempunyai nilai VIF dibawah 10 atau tolerance diatas 0,10. Hasil dari 

uji multikolinieritas adalah sebagai berikut: 
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Hasil Uji Multikolinieritas Dengan Tolerance dan Variance Inflation Factor 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -,589 ,465  -1,267 ,207   

LNROA ,331 ,103 ,275 3,214 ,002 ,658 1,519 

LNPER -,003 ,069 -,003 -,040 ,968 ,871 1,148 

LNDER ,149 ,100 ,116 1,484 ,139 ,787 1,271 

LNEPS -,133 ,090 -,109 -1,483 ,140 ,900 1,111 

a. Dependent Variable: LNRS 

                Sumber: Data yang telah diolah 

 

Hasil uji Multikolinieritas menunjukkan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 

untuk semua variabel penelitian yaitu Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), 

Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER). Maka pada model regresi yang 

terbentuk tidak terjadi gejala multikolinier. 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik maka persamaan model regresi linier yang 

digunakan dalam penelitian ini bebas dari empat uji asumsi klasik tersebut yaitu data 

berdistribusi normal, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi multikolonieritas, dan tidak 

terjadi heteroskedastisitas, sehingga pengambilan keputusan dengan menggunakan uji F dan 

uji T dapat dilakukan. 

Pengujian Hipotesis 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi (R
2
) 

adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika koefisien determinasi sama dengan 

nol, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika besarnya 

koefisien determinasi mendekati angka 1, maka variabel independen berpengaruh sempurna 
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terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan model ini, maka kesalahan penganggu 

diusahakan minimum sehingga R
2
 mendekati 1, sehingga perkiraan regresi akan lebih 

mendekati keadaan yang sebenarnya. 

Nilai Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,239
a
 ,057 ,038 1,13993 

a. Predictors: (Constant), LNEPS, LNDER, LNPER, LNROA 

b. Dependent Variable: LNRS 

                            Sumber: Data yang diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai dari adjusted R
2 

sebesar 0,038 yang 

berarti sebesar 38% perubahan return saham dipengaruhi oleh Return On Asset (ROA), Debt 

to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER), sedangkan 

62% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Uji F (F – Tes) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 15,333 4 3,833 2,950 ,021
b
 

Residual 253,393 195 1,299   

Total 268,726 199    

a. Dependent Variable: LNRS 

b. Predictors: (Constant), LNEPS, LNDER, LNPER, LNROA 

Sumber: Data yang telah diolah 

 

Pada tabel 4.10 uji F dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 2,950 dan signifikan pada 

0,021 yang berarti variabel independen Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), 
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Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) secara simultan mempengaruhi 

variabel return saham. 

Hasil Uji Statistik T (Uji Signifikansi Parsial) 

Uji T dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.  Pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi t < 0,05 artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan anatara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika 

nilai signifikansi t > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Uji T ( T Test) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,589 ,465  -1,267 ,207 

LNROA ,331 ,103 ,275 3,214 ,002 

LNPER -,003 ,069 -,003 -,040 ,968 

LNDER ,149 ,100 ,116 1,484 ,139 

LNEPS -,133 ,090 -,109 -1,483 ,140 

a. Dependent Variable: LNRS 

            Sumber: Data yang telah diolah 

 

Tabel 4.11 menunjukkan variabel Return On Asset (ROA) memiliki nilai t (nilai t 

regresi)  sebesar 3,214 dan nilai signifikan sebesar 0,002. Nilai signifikan sebesar 0,002 < 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Return On Asset (ROA) berpengaruh 

terhadap return saham. Oleh karena itu H1 ”Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap 

return saham” diterima. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai t 

sebesar  1,484 dan nilai signifikan sebesar 0,139. Nilai signifikan sebesar 0,139 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh secara 
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signifikan terhadap return saham. Oleh karena itu, H2 “Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh terhadap return saham” ditolak. 

Hasil pengujian terhadap variabel Earning Per Share (EPS) memiliki nilai t sebesar -

1,483 dan nilai signifikan sebesar 0,363. Nilai signifikan sebesar 0,140 > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham. Oleh karena itu, H3 “Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap return 

saham” ditolak. 

Hasil pengujian terhadap variabel Price Earning Ratio (PER) memiliki nilai t sebesar 

-0,040 dan nilai signifikan sebesar 0,968. Nilai signifikan sebesar 0,968 > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Price Earning Ratio (PER) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham. Oleh karena itu, H4 “Price Earning Ratio (PER) berpengaruh 

terhadap return saham” ditolak. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), 

Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen yaitu return saham. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F sebesar 2,950 

dengan probabilitas 0,021. Probabilitas 0,021 lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh secara 

simultan. 

Berdasarkan uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, sedangkan Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS) dan Price 

Earning Ratio (PER) tidak signifikan dalam mempengaruhi return saham. 
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Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Return Saham 

Hasil regresi menunjukkan variabel Return On Asset (ROA) memiliki nilai t (nilai t 

regresi)  sebesar 3,214 dan nilai signifikan sebesar 0,002. Nilai signifikan sebesar 0,002 < 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Return On Asset (ROA) berpengaruh 

terhadap return saham. Oleh karena itu H1 ”Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap 

return saham” diterima.  

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pribawanti 

(2007), yang menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap return 

saham, sedangkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhikmah (2012) dan Asoka 

(2009) yang menyatakan Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return Saham 

Hasil regresi menunjukkan variabel Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai t 

sebesar  1,484 dan nilai signifikan sebesar 0,139. Nilai signifikan sebesar 0,139 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa  Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham. Oleh karena itu, H2 “Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh terhadap return saham” ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung dengan hasil penelitian Thamrin (2012), Asoka 

(2009) dan Pribawanti (2007), yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh terhadap return saham, sedangkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fernando (2014) dan Suharli (2005) yang menyatakan Debt to Equity Ratio (DER) tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Return Saham 

Hasil regresi menunjukkan variabel Earning Per Share (EPS) memiliki nilai t sebesar 

-1,483 dan nilai signifikan sebesar 0,140. Nilai signifikan sebesar 0,140 > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh secara signifikan 
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terhadap return saham. Oleh karena itu, H3 “Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap 

return saham” ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung dengan hasil penelitian Pribawanti (2007), yang 

menyatakan bahwa Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap return saham, sedangkan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswadi (2010) yang menyatakan Earning Per 

Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Pengaruh Price Earning Ratio (PER) Terhadap Return Saham 

Hasil regresi menunjukkan variabel Price Earning Ratio (PER) memiliki nilai t 

sebesar -0,040 dan nilai signifikan sebesar 0,968. Nilai signifikan sebesar 0,968 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Price Earning Ratio (PER) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham. Oleh karena itu, H4 “Price Earning Ratio (PER) 

berpengaruh terhadap return saham” ditolak. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswadi 

(2010) yang menyatakan bahwa Price Earning Ratio (PER) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

Pengaruh ROA, DER, EPS, dan PER Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), 

Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen yaitu return saham. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F sebesar 2,590 

dengan probabilitas 0,021. Probabilitas 0,021 lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh secara 

simultan. 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Return On Asset (ROA), Debt to 

Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) terhadap 
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return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2013. 

Analisis data dilakukan dengan SPSS 20 for windows. Dari hasil analisis data dapat 

disimpulkan bahwa: 

1) Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap return saham.  

2) Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.  

3) Price Earning Ratio (PER) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.  

4) Earning per Share (EPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap return  saham 

5) Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS) dan Price 

Earning Ratio (PER) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu 

return saham.. 

 

Saran 

              Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,maka ada beberapa hal yang dapat 

disarankan oleh penulis bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut,yaitu:   

1) Penelitian ini hanya dapat membuktikan satu variabel independen yang berpengaruh terhadap 

return saham, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel. 

2) Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini relatif pendek yaitu dari tahun 2010-

2013, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian. 

3) Penelitian ini hanya menggunakan jenis perusahaan dari sektor manufaktur, penelitian 

selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel dari jenis industri yang lain.  
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