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Abstract
Market development achieved by the Indonesian capital very rapidly. IDX
confirmed this as the position of capital market as an alternative profitable
financing. Various ways used to measure the performance of capital markets in
order to know the level of liquidity and the indicators of activity levels and
increased the number of issuers. Along with the rapid development, the need for
relevant information in making investment decisions of capital market also
increased.

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan sebagian besar
negara yang menganut sistem ekonomi pasar akan mengembangkan pasar modal dan
akan menjadikannya sebagai salah satu kemajuan ekonomi negara tersebut. Negara
modern bahkan menjadikan kegiatan pasar modal sebagai tolak ukur kinerja yang
dicapai. Hal ini tercermin dari besar kecilnya indek harga saham dan dikapitalisasi pasar
biasa dikatakan semakin berhasil sistem ekonomi yang dikembangkan.
Dewasa ini pasar modal Indonesia berkembang sangat pesat kemajuan yang
dicapai oleh BEI semakin mengukuhkan posisi pasar modal sebagi alternative
pembiayaan investasi yang menguntungkan disamping cara konvesional (kredit
perbankkan). Pasar modal selama beberapa tahun terahir sejak dibukannya kesempatan
bagi pemodal asing untuk melakukan investasi besar-besaran melalui pasar modal telah
menunjukan peningkatan kinerja yang luar biasa. Berbagai besaran umum yang
digunakan untuk mengukur kinerja pasar modal adalah kapitalisasi pasar, volume
perdagangan, nilai perdagangan dan frekuensi perdagangan yang merupakan tingkat
indikator tingkat likuidasi dan aktifitas serta peningkatan sejumlah emiten, menunjukan
trens yang luar biasa. Seiring dengan perkembangan yang pesat tersebut, kebutuhan akan
informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan investasi dipasar modal juga
semakin meningkat.
Pentingnya pasar bursa efek dalam kegiatan ekonomi membuat bursa semakin
sensitive terhadap berbagai informasi ekonomi yang ada terutama menyangkut kondisi
kinerja perusahaan. Berbagai informasi tersebut digunakan oleh para pelaku pasar modal
sebagi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, juga digunkan oleh para investor
untuk melakukan penilaian terhadap perusahaan (emiten). Dengan demikian investor
sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan seperti neraca dan laporan
rugi laba, karena dalam laporan keuangan tersebut dapat diperoleh informasi mengenai
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posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas, dan informasi lain yang
terkait dengan laporan keuangan. Dalam penilain perusahaan, investor harus mampu
menggunakan tingkat pengetahuan dan kemampuannya dalam memilih saham yang dapat
memberikan keuntungan bagi investor. Investor perlu memerlukan beberapa kegiatan
penting sebelum memutuskan untuk melakukan investasi dengan membeli saham di pasar
modal, antara lain : melakukan dengan cermat terhadap kinerja emiten khususnya yang
sahamnya akan dibeli. Mencari tau informasi yang benar dan salah tentang harga saham,
kinerja saham serta mengetahui dengan lengkap sistem perdagangan dibursa.
Penelitian ini mengambil beberapa variabel fundamental perusahaan, adalah
earning per share, price earning ratio dan quick ratio. Alasan pemilihan variabel
fundamental tersebut berkaitan dengan earning perusahaan. Earning dipergunakan
sebagai salah satu alat ukur umum oleh sistem akuntansi. Informasi earning perusahaan
selalu menjadi informasi yang aktual dan selalu ditunggu oleh pemegang saham termasuk
investor. Earning yang besar memdorong para pemilik modal menanamkan modalnya di
perusahaan tersebut. Hal lain diperhatikan oleh investor selain earning adalah prospek
pertumbuhan perusahaan tersebut pada masa akan datang. Perhatian yang tidak kalah
penting yang dilakukan investor berkitan dengan pendapatan yang akan diterima pada
masa akan datang.
Hal ini tercantum dalam nilai price earning ratio perusahaan.
Mendefinisikan bahwa price earning ratio adalah indikator perubahan harga dan return
saham. Investor akan membeli saham perusahaan denga price earning ratio yang kecil
karena mengambarkan saham bersih saham yang cukup tinggi dan harga yang rendah.
Pada pasar modal yang efisien dimana harga saham mencerminkan informasi yang
sebenarnya (fully reflect).
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan
menganalisis kembali tentang, Earning Per Share, Price Earning Ratio, Quick Ratio
terhadap Return Saham yang akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul :
“Pengaruh Earning Per Share, Price Earning Ratio, Quick Ratio Terhadap Return Saham
Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2004-2008”
B. LANDASAN TEORI
1. Investasi
a. Pengertian investasi
Investasi dalam arti luas adalah pengorbanan sejumlah uang saat ini untuk
memeperoleh sejumlah uang dimasa yang akan datang. Investasi adalah penanaman
modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama
dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang (Suharyah,2003,
47). Jogiyanto (2000:5) mengatakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi
sekarang untuk dapat digunakan dalam produksi efisien selama periode waktu
tertentu. Definisi berikutnya adalah menurut Tendililin (2001:37) inventasi adalah
komitmen atas sejumlah dana/sumber dana atau sumber daya lainnya pada saat ini
dengan tujuan memeperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Husnan
(1998:18) menyatakan bahwa investasi adalah penggunaan uang dengan maksud
untuk memperoleh keuntungan.
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Berdasar bentuk investasi dibedakan menjadi investasi dalam aktiva financial
(financial investment) dan investasi dalam aktiva riil (real investment). Investasi
dalam aktiva financial lebih merupakan memiliki hak klaim atas aktiva yang
diwujudkan dalam bentuk-bentuk dokumen legal yang kemudian disebut sebagai
sekuritas (surat berharga), sedang investasi dalam arti riil berupa aktiva berwujud
yang tampak nyata.
Keputusan investasi adalah suatu analisis investasi yang selalu melibatkam
empat unsur pokok pertimbangan. Unsur pokok keputusan investasi antara lain
kondisi pemodal, motif investasi, karasteristik instrument dan teknik serta modal
analisis. Pendapat lain menyatakan “keputusan investasi selau mempertimbangkan
risiko dan ketidak pastian“ (Mulyadi,1989:123).
b. Tipe Investasi Keuangan
Menurut Jogiyanto (1998:6-9) investasi ke dalam aktiva keuangan dapat
berupa investasi langsung dan investasi tak langsung. Investasi langsung yaitu
pengembalian langsung aktiva keuangan di suatu perusahaan baik milik perantara
atau dengan cara lain. Investasi yang tidak langsung yaitu pembelian saham dari
perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan
diperusahaan lain.
1) Investasi langsung
Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang
dapat diperjual belikan dipasar uang (maney market), pasar modal, (capital market),
atau pasar turunan (derivative market). Aktiva yang dapat diperjual belikan dipasar
uang berupa aktiva yang memepunyai resiko yang sangat kecil/jatuh temponya
pendek dengan tingkat ear yang tinggi. Contoh aktiva ini dapat berupa Treasary bill
yang banyak digunakan dalm penelitian keuangan sebagai poksi return bebas risiko.
2) Investasi tak langsung
Investasi tak langsung digunakan dengan cara memebeli surat-surat berharga
diperusahaan investor. Perusahaan investor adalah perusahaan yang menyediakan jasa
keuangan dengan menjual sahamnya kepublik dan menggunakan dana yang diperoleh
untuk diinvestasikan, closed-en investment companies dan open-end investment
companies.
Untuk investment trust merupakan trust yang menerbitkan fortofolio yang
dibentuk dari surat-surat berharga perpenghasilan tetap (missal bond) dan ditangani
orang-orang kepercayaan independen. Closed-en investment companies merupakan
perubahan investasi yang menjual sahamnya pada saat penawaran perdananya (initial
public offering) saja dan selanjutnya tidak menawarkan lagi tambahan lembar
sahamnya. Open-end investment companies dikenal dengan perusahaan reksadana.
Perusahaan investasi ini masih menjual saham baru untuk investasi setelah menjual
saham perdananya, selanjutnya pemegang saham dapat menjual kembali sahamnya
keperusahaan reksadana bersangkutan.
2. Pasar Modal
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a. Pengertian Pasar Modal
Pasar modal muncul sebagi sumber alternative bagi pembiayaan perusahaan.
Penghimpunan dana biasa dilakukan oleh perusahaan melalui system perbankkan.
Melalui system ini perusahaan memperoleh dana dalam bentuk kredit. Akan tetapi
terdapat batasan bagi perusahaan dalam penggunaan hutang tersebut. Bila sudah
mencapai batasan tertentu, perusahaan terpaksa menahan diri memperluas usahanya
kecuali jika biasa mendapat dana dalam bentuk modal sendiri (equity).
Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pasar modal yang kemungkinan
perusahaan menerbitkan sekuritas berupa surat tanda hutang (obligasi) dan tanda surat
kepemilikan (saham). Surat berharga yang baru dikeluatkan oleh perusahaan dijual
dipasar primer (primary market). Surat yang baru dijual dapat berupa penawaran
perdana ke publik (initial public offering atau IPO) atau tambahan surat berharga baru
jika perusahaan sudah go public (sekuritas tambahan ini sering disebut dengan
sesasoned new issues). Selanjutnya surat berharga yang sudah beredar
diperdagangkan di pasar sekunder (secondary markrt).
Menurut Husnan, pasar modal adalah suatu pasar untuk berbagai instrument
keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjual belikan oleh pemerintah,
otoritas public, maupun perusahaan swasta. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal No.
8 tahun 1995 pasar modal adalah suautu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran
umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan
demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan.
Dalam pasar keuangan, diperdagangkan semua bentuk utang dan modal sendiri, baik
dana jangka panjang maupun jangka pendek.
b. Fungsi Pasar Modal
Pasar modal mempunyai dua fungsi pokok, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi
keuangan. Fungsi ekonomi berati pasar modal mempunyai fasilitas memindahkan dan
dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.
Dari investasi atas kelebihan dana tersebut, pihak yang kelebihan dana mengharapkan
imbalan dari pemindahan dana tersebut. Sebaliknya orang yang memerlukan dana
dapat melakukan investasi tanpa menunggu tersedianya dana dari operasi
perusahaan. Hal yang diterima dua pihak tersebut secara keseluruhan diharapkan akan
mendorong pada peningkatan kemakmuran bersama.
Fungsi keuangan berarti pasar menyediakan dana yang diperlukan oleh pihak
yang membutuhkan dana, tanpa pihak yang menyerahkan dana harus terlibat
langsung dengan kepemilikan aktiva riil yang perlukan untuk suatu investasi.
3. Pengertian Return Saham
Return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Menurut
Jogiyanto (1998: 109), return saham dibedakan menjadi dua yaitu return realisasi
(realized return) dan return ekspektasi (expected return). Return realisasi merupakan
return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi ini
penting dalam mengukur kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan return dan
risiko dimasa mendatang. Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan di
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masa mendatang dan masih bersifat tidak pasti. Dalam melakukan investasi investor
dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty) antara return yang akan diperoleh
dengan risiko yang akan dihadapinya. Semakin besar return yang diharapkan akan
diperoleh dari investasi, semakin besar pula risikonya, sehingga dikatakan bahwa
return ekspektasi memiliki hubungan positif dengan risiko. Resiko yang lebih tinggi
biasanya dikorelasikan dengan peluang untuk mendapatkan return yang lebih tinggi
pula (high risk high return, low risk low return). Tetapi return yang tinggi tidak selalu
harus disertai dengan investasi yang beresiko. Hal ini bisa saja terjadi pada pasar yang
tidak rasional.
Return yang diterima oleh investor di pasar modal dibedakan menjadi dua jenis
yaitu current income (pendapatan lancar) dan capital gain/capital loss (keuntungan
selisih harga). Current income adalah keuntungan yang didapat melalui pembayaran
yang bersifat periodik seperti dividen. Keuntungan ini biasanya diterima dalam
bentuk kas atau setara kas sehingga dapat diuangkan secara cepat. Misalnya dividen
saham yaitu dibayarkan dalam bentuk saham yang bisa dikonversi menjadi uang kas
dengan cara menjual saham yang diterimanya, sedangkan Capital gain (loss)
merupakan selisih laba (rugi) yang dialami oleh pemegang saham karena harga saham
sekarang relatif lebih tinggi (rendah) dibandingkan harga saham sebelumnya. Jika
harga saham sekarang (Pt) lebih tinggi dari harga saham periode sebelumnya (Pt-1)
maka pemegang saham mengalami capital gain. Jika yang terjadi sebaliknya maka
pemegang saham akan mengalami capital loss.
4. Pengertian Earning Per Share, Price Earning Ratio, Quick Ratio
a. Earning Per Share
1) Pengertian
Menurut Brigham dan Houston (2006:32) laba perlembar saham adalah
pendapatan bersih yang tersedia dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Laba
perlembar saham menurut Jumingan (2006:229) adalah ratio antara laba dengan
lembar saham yang beredar.
Berdasarkan urain di atas dapat disimpulkan pengertian earning per share atau
laba perlembar saham merupakan rasio yang menunjukan berapa besar keuntungan
yang diperoleh investor atau pemegang saham perlembar.
2) Kegunaan
Eps merupakan laba yang diperoleh perusahaan perlembar saham. Laba
perusahaan merupakan alat ukur yang berguna untuk membandingkan laba suatu
entitas usaha yang berbeda dan untuk membandingkan laba suatu entitas dari waktu
ke waktu jika terjadi perubahan dalam setruktur modal. Jadi dengan mengetahui EPS
dapat dinilai berapa kira-kira potensi laba yang akan diterima investor.
Membandingkan antara EPS tahun ini dengan EPS tahun sebelumnya, maka akan
diketahui tingkat pertumbuhan. Dengan demikian nilai EPS adalah cermin masa
depan.
Perusahaan yang setabil biasanya akan memperlihatkan stabilitas
pertumbuhan EPS setiap tahunnya dan sebaliknya. Eps adalah ukuran dimana baik
manajemen maupun pemegang saham menaruh perhatian besar terhadap hal trsebut.
Dalam melihat EPS, terutama jumlah lembar saham yang beredar membutuhkan
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ketelitiaan karena kadang-kadang jumlah saham berbeda dalam satu tahun perbedaan
ini disebabkan adanya penawaran saham biasa, pemecahan saham, pembayaran
saham, opsi yang digunakan atau peranan saham yang beredar.
3) Pengertian earning per share terhadap return saham
Earning per share menunjukan perbandingan antara laba bersih
dengan jumlah saham yang beredar semakin tinggi rasio EPS mencerminkan kinerja
perusahaan tersebut semakin baik. EPS dipengaruhi oleh pendapatan perusahaan. Jika
pendapatan perusahaan tinggi maka EPS juga akan tinggi begitu juga sebaliknya. Hal
ini ini yang akan mempengaruhi harga saham, karna pergerakan harga saham
pengaruh awalnya adalah pendapatan perusahaan (Husnan, 1998;287).
Semakin banyaknya permintaan investor terhadap saham
perusahaan akan mengakibatkan harga saham tersebut meningkat. Karena harga
saham meningkat dampak selanjutnya juga akan mempengaruhi tingkat return yang
diharapkan, yang tentunya juga akan naik. Semakin tinggi EPS akan meningkatkan
harga saham dan tingkat return yang diharapkan dan sebaliknya.
b. Pengertian Price Earning Ratio
Menurut Ang(1997:24) PER merupakan perbandingan antara harga pasar
suatu saham dengan EPS dari saham yang bersangkutan. PER yang dimaksud dalam
penelitiaan ini adalah rasio yang membandingkan antara harga perlembar saham
biasanya yang beredar dengan laba perlembar saham.
Kegunaan PER adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja
saham perusahaan yang dicerminkan oleh EPSnya. PER menunjukan hubungan
antara harga pasar saham biasa dengan EPS. Maka besar PER suatu saham, maka
saham tersebut akan semakin mahal terhadap pendapatan bersih per sahamnya. Jika
dikatakan saham mempunyai PER 10X berarti harga pasar saham tersebut 10X lipat
terhadap EPSnya (pendapatan bersih persaham).
Angka rasio ini digunakan oleh para investor untuk memprediksi kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba (earning power) dimasa mendatang. PER
banyak digunakan para penanam modal sebagai pedoman umum dalam
memperkirakan nilai saham. PER merupakan tolak ukur harapan para penanam modal
mengenai prospek return perusahaan.
c. Pengertian Quick Ratio
Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban
finansial jangka pendeknya. Likuiditas menunjukan aktiva lancar yang cepat dan
mudah digunakan. Salah satu ukuran likuiditas yang digunakan penulis adalah quick
ratio.
Rasio ini berfungsi untuk menjembatani kekurangan yang disajikan oleh
current ratio. Rasio ini benar-benar mengukur kemempuan perusahaan memenuhi
kewajiban jangka pendek melalui aktiva lancar yag benar-benar likuid. Quick ratio
atau acid test ratio dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aktiva lancar dan
membagi dengan hutang lancar. Persediaan umumnya merupakan bagian dari aktiva
lancar yang paling tidak likuid (artinya agak sulit menjadi bentuk kas), dan sering
berkurang nilianya dalam kejadian likuiditasi, dimana perusahaan dinyatakan berhenti
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dalam beroperasi. Pengertian likuiditas mempunyai dua dimensi yaitu dimensi waktu;
seberapa cepat suatu aktiva bisa berubah menjadi kas, dan dimensi kepastian;
seberapa pasti nilai aktiva pada berubah menjadi kas. Persediaan disamping
mempunyai waktu yang lebih lama untuk berubah menjadi kas juga mempunyai
tingkat kepastian yang lebih rendah dalam merealisasi nilainya apabila dibanding
dengan misalnya kas.

C. METODOLOGI PENELITIAN
1.
Analisis Regresi Berganda
Digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap
variabel dependen. Penelitian ini mengunakan variabel independen, yaitu earning
per share, price earning ratio, quick ratio. Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah return saham. Persamaan regresi berganda yang digunakan sebagi berikut :
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e
Keterangan :

2.
a.

Y

: return saham

β0

: penaksiran konstanta regresi

β1,2,3

: penaksiran koefisiensi regresi

X1

: EPS

X2

: PER

X3

: QR

e

: variabel residu

Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
Uji Multikolinearitas
Pengujian multikolinearitas situasi adanya korelasi variabel-variabel tidak
orthogonal, maksud variabel bebas yang nilai korelasi diantara sesamanya sama
dengan nol.
Metode untuk mendiagnosis adanya multikolinearitas digunakan dengan uji
variance inflation yang dihitung denga rumus :
VIF = 1/tolerance
Nilai VIF melalui angka 10, mka disimpulkan telah menjadi multikolinearitas
sedang VIF dibawah 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara
variabel independen.
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Uji Heteroskedastisitas

Asumsi penting dalam regresi linier klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam
model regresi korelasi adalah homokedastis yaitu semua gangguan mempunyai
variasi yang sama. Dalam regresi mungkin ditemui gejala heteroskedastisitas.
Pengujian ini dilakukan dengan metode grafik. Pengujian heteroskedastisitas
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik (Y prediksi dikurangi Y
sesungguhnya) yang telah distudentized (Singgih, 2001: 210).
Dasar pengambilan keputusan:
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik atau poin-poin yang ada
membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian
menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas.
2) Jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol (0)
pada sumbu Y maka tidak terjadi Heterokedastisitas.
c. Uji Autokorelasi
Bertujuan untuk menguji apabila dalam suatu model regresi linier ada korelasi
antara residual (kesalahan penggangu) pada periode t dengan residu pada periode
t-1 (sebelumny). Untuk mengetahui adanya autokorelasi dilakukan dengan uji
Durbin Waston.
Tabel 1. Uji Durbin Waston
Durbin Waston

Kesimpulan

Kurang dari 1.10

Ada autokorelasi

1.10 sampai 1.54

Tidak ada kesimpulan

1.55 sampai 2.46

Tidak ada autokorelasi

2.47 sampai 2.90

Tanpa ada kesimpulan

Lebih besar dari 2.91

Ada autokorelasi

(Gujarati,2001).
3.

Pengujian Hipotesis

3.1

Pengujian Parsial (Uji T)

a.

Pengujian ini dilakukan mengetahui apakah masing-masing variabel
independen berpengaaruh atau tak berpengaruh variabel terhadap dependen dalam
penelitian ini mengunakan 3 hipotesis yaitu :
Pengaruh EPS terhadap return saham

Ho : β1 ≤ 0 tidak terdapat pengaruh positif EPS terhadap return saham.
Ha : β1 > 0 terdapat pengaruh positif EPS terhadap return saham.
b.

Pengaruh PER terhadap return saham
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Ho : β2 < 0 tidak terdapat pengaruh positif PER terhadap return saham.
Ha : β2 > 0 terdapat pengaruh positif PER terhadap return saham.
c.

Pengaruh QR terhadap return saham

Ho : β3 ≤ 0 tidak terdapat pengaruh positif QR terhadap return saham.
Ha : β3 > 0 terdapat pengaruh negatif QR terhadap return saham.
Untuk mengetahiu t tabel, tarif signifikansi yang dugunakan sebesar 5% dengan
derajat kebebasan, df = (n-k-1), dimana k merupakan jumlah variabel bebas.
perhitungan Ho dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

Ho ditolak atau Ha diterima bila T hitung > T tabel, artinya terdapat pengaaruh
sisnifikan dari variabel independen.
Gambar 1. Daerah penentuan Ho pada uji T

3.2

Ho diterima
Pengujian Simultan (Uji F)

Ho ditolak

Pengujian ini dimaksudkan untuk memenuhi apakah secara serentak
(bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan atau
tidak terdapat variabel dependen. Dalam penelitian ini yang diuji adalah pengaruh
EPS, PER, QR, secara serentak dengan return saham pada perusahaan
manufaktur:
a.

Ho : β1 = β2 = β3 = 0
Artinya tidak terdapat pengaruh dari semua variabel independen (X1, X2, X3)
Secara simultan terdapat variabel dependen Y.

b.

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0
Artinya terdapat pengaruh dari semua variabel independen (X1, X2,X3) secara
simultan terhadap variabel dependen Y.
Adapun F dihitung dapat
dicari dengan rumus :
R2/ (k-I)

F = -------------------ISSN-1411 – 3880
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F (1-R)2/n (n-k)
Keterangan:
F
: F hitung
R2
: Koefisien Determinan
k
: Jumlah variabel independent
n
:Jumlah sample
(Gujarati, 1993)
Untuk menentukan F tabel , digunakan tarif signifikansi sebesar 5% dan derajat
kebebasan df = (k-1) dan (n-k). Selanjutnya dihitung apabila F hitung > F tabel
maka terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara simultan
terdapat variabel dependen atau dengan katalain Ho ditolak dan Ha diterima.
Sebaliknya jika F dihitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya
tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel independen
terhadap variabel dependen.
Gambar 2. Daerah penentuan Ho pada uji F
Ho diterima

Ho ditolak

c. Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menunjukan benarnya perubahan yang
terjadi diakibatkan oleh variabel yang lainnya , koefisien determinasi digunakan
untuk mengetahiu besarnya proporsi varians dalam variabel tidak bebas yang
dijelaskan oleh variabel bebas. Koefisian determinasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah adjusted R2.

4

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Data Penelitian
Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan hasil perhitungan sebagai
berikut:
a. Earning Per Share
Earning Per share diperoleh dari melihat laporan keuangan yang
tersedia yaitu antara jumlah earning/laba bersih dibagi jumlah saham yang
beredar (outstanding share). Sebagai contoh tahun 2007 PT Alumindo
Ligh Metal Industry, Tbk, earning sebesar 31.726.079.871 dan jumlah
saham yang beredar (autstanding share) sebesar 308.000.000 maka didapat
nilai Earning Per Share sebesar 103,01
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= 103,01
b. Price Earning Ratio
Price Earning Ratio diperoleh dari melihat laporan keuangan yang
tersedia yaitu antara jumlah harga saham dibagi laba perlembar saham.
Sebagai contoh tahun 2007 PT Alumindo Ligh Metal Industry, Tbk. harga
saham 950 dan laba perlembar saham sebesar 103,01 maka didapat nilai
Price Earning Ratio sebesar 9,2224

= 9,2224
c. Quick Ratio
Quick Ratio diperoleh dari melihat laporan keuangan yang tersedia
yaitu antara
aktiva lancar (current assets) dikurangi persediaan
(inventories) kemudian dibagi utang lancar (current liabilities). Sebagai
contoh tahun 2007 PT Alumindo Ligh Metal Industry, Tbk, aktiva lancar
(current assets) sebesar 801.433.962,4 dikurangi persediaan sebesar
390.471.170,4 kemudian dibagi utang lancar (current liabilities) sebesar
896.065.723,3 maka didapat nilai Quick Ratio sebesar 0,458630189

= 0,458630
d. Return
Nilai return diperoleh dengan melihat hasil closing price pada
laporan keuangan akhir tahun. Sebagai contoh tahun 2007 PT Alumindo
Ligh Metal Industry.

= 0,104651
2. Analisis Regresi Berganda
Untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earning
Ratio (PER), Quick Ratio (QR) terhadap return saham digunakan analisis
linier berganda.
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Tabel 2. Hasil pengujian regresi berganda
Coefficientsa

Model
1 (Constant)
EPS
PER
QuickRatio

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Error
Beta
19,806
6,847
,001
,001
-,067

,000
,001
,035

,300
,084
-,167

T
2,893

Sig.
,005

3,475
,971
-1,930

,001
,334
,056

ANOVAb
Sum of
Squares

Model
1

Regression
Residual

df

Mean
Square

F
5.152

31496.633

3

10498.878

244537.897

120

2037.816

Sig.
.002a

Total
276034.530
123
a. Predictors: (Constant), QuickRatio, PER, EPS
b. Dependent Variable: Return
(Sumber: Lampiran 7)
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Model Summaryb

Model
1

R
.338a

R Square
,114

Adjusted R
Square
,092

Std. Error of
the Estimate
45,14217

a. Predictor: (Constanta), QuickRatio, PER, EPS
b. Dependent Variabel: Return
Y = 19.806 +0.001EPS+0.001PER -0.067QR.
Dari persamaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Konstanta (α) sebesar 19,806 artinya bahwa jika perusahaan tidak
mempublikasikan laporan keuangan dan rasio keuangan (Earning Per
Share, Price Earning Ratio , Quick Ratio) maka return saham tetap
sebesar 19,806.
2) Koefisien regresi untuk Earning Per Share (X1) sebesar 0.001 artinya
bahwa setiap perubahan satu satuan pada rasio keuangan Earning Per
Share maka return saham akan mengalami kenaikan sebesar 0,001
satuan. Dalam hal ini faktor-faktor lain yang mempengaruhi return
saham dianggap tetap.
3) Koefisien regresi untuk Price Earning Ratio (X2) sebesar 0.001 artinya
bahwa setiap perubahan satu satuan pada rasio keuangan Price Earning
Ratio maka return saham akan mengalami kenaikan sebesar 0,001
satuan. Dalam hal ini faktor-faktor lain yang mempengaruhi return
saham dianggap tetap.
4) Koefisien regresi untuk Quick Ratio (X3) sebesar -0.067 artinya
bahwa setiap perubahan satu satuan pada rasio keuangan Quick Ratio
maka return saham akan mengalami penurunan sebesar 0,067 satuan.
Dalam hal ini faktor-faktor lain yang mempengaruhi return saham
dianggap tetap.
3. Uji Asumsi Klasik
a. Multikolinearitas
Uji multikolinearitas digunakan sebagai syarat digunakanya
analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel
bebas, oleh karena itu perlu diketahui apakah antara ketiga variabel bebas
tersebut dalam hubungan linier sempurna atau tidak. Bila diantara variabel
bebas terdapat hubungan linier sempurna maka hasil regresinya
dikhawatirkan mengalami bias spesifikasinya.
Pengujian gejala multikolinearitas pada penelitian ini dengan
mengunakan uji VIF (Variance Inflation Factor) yang dihitung dengan
bantuan program SPSS. Bila nilai VIF melebihi 10 maka variabel tersebut
mempunyai persoalan multikorelasitas dengan variabel bebas lainya. Lihat
pada lampiran 7.
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Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model
1

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
(Constant)

EPS
PER
QuicRatio
(
(Sumber: Lampiran 7)

,988
,993
,990

1,012
1,007
1,010

Indikasi terjadinya multikolineritas adalah bila batas VIF adalah 10
dan Tolerance 0,1. jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan Tolerance kurang
dari 0,1 maka terjadi multikolineritas. Dari analisis terlihat bahwa semua
variabel independen lolos dari masalah multikolinearitas atau tidak ada
variabel independen yang terkena multikolinearitas.
b. Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas digunakan dalam persamaan regresi untuk
mengetahui apakah varian penggangu dalam persamaan tersebut berbeda
dari satu observasi lainnya, dengan kata lain heteroskedastisitas terjadi
apabila varians faktor penggangu tidak sama atau konstan.
Salah satu cara untuk dapat mengetahui adalah dengan
menggunakan bantuan program SPSS yaitu scatterplot. Deteksi ada
tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada apa tidaknya pola tertentu
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) (Singgih
Santoso, 2000 : 210). Hasil uji scatterplot menunjukan bahwa titik-titik
tersebut menyebar shinga tidak terdapat hiteroskedastisitas.
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Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

c. Autokorelasi
Penyimpangan autokorelasi dalam penelitian diuji dengan uji
Durbin-Watson (DW-test). Hasil regresi dengan level of significance 0.05
(α=0.05) dengan sejumlah variabel independent (k = 3) dan banyaknya data
(n = 124). Berdasarkan output SPSS 16.00, maka hasil uji autokorelasi
pada.
Tabel 4. Uji Autokorelasi
Model Summaryb

Model
1

R
.338a

R Square
,114

Adjusted
R Square
,092

Std. Error
of the
Estimate
45,14217

DurbinWatson
2,101

a. Predictors: (Constant)EPS, PER,QuickRatio
b. DependenVariabel:Return

(Sumber: Lampiran 7)
Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi berdasarkan tabel
autokorelasi yang menyebutkan bahwa nilai Uji DW = 2,101 berada di daerah
tidak ada autokorelasi (1,55 sampai 2,46) sehingga dapat disimpulkan bahwa pada
persamaan regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi.
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4. Pengujian Hipotesis
a. Parsial
Sebelum melakukan pengujian hipotesis secara parsial terlebih
dulu diajukan hipotesis nol (Ho) dan Hipotesis alternative (Ha). Hipotesis nol
menyatakan bahwa tiap-tiap variabel independen tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel dependen. Sementara hipotesis alternatif
menyatakan bahwa tiaptiap variabel independen berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dua sisi dengan
menggunakan uji statistik T dan tingkat signifikan 5%, maka keputusan
dapat diambil dengan syarat :
a. Menolak Ho apabila T hitung > T tabel. Artinya tiap-tiap variabel
independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen.
b. Menerima Ho apabila T hitung < T tabel. Artinya bahwa tiaptiap variabel
independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen.
Tabel 5. Hasil Uji T
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Std.
Model
t
Sig.
B
Error
1 (Constant)
19,806
6,847
2,893
0,005
EPS
PER
QuickRatio

0,001
0,001
-0,067

0
0,001
0,035

3,475
0,971
-1,93

0,001
0,334
0,056

(Sumber: Lampiran 7)
1) Pengujian Ho pertama
Nilai T hitung dari Earning Per Share (EPS) sebesar 3,475,
sementara T tabel sebesar 1,645 dengan derajat signifikansi 5%. Ini
berarti bahwa T hitung > T tabel. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha
diterima, artinya variabel Earning Per Share (EPS) berpengaruh secara
signifikan terhadap return saham selama kurun waktu penelitian ini.
Gambar 4. Penentuan Ho pada Uji T Hipotesis Pertama
Ho diterima

Ho ditolak
1,645 3,475

2) Pengujian Ho kedua
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Nilai T hitung dari Price Earning Ratio sebesar 0,971, sementara T
tabel sebesar 1,645 dengan derajat signifikansi 5%. Ini berarti bahwa T
hitung < T tabel. Dengan demikian Ho diterima, artinya variabel Price
Earning Ratio (PER) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return
saham selama kurun waktu penelitian ini.
Gambar 5. Penentuan Ho pada Uji T Hipotesis Kedua
Ho diterima

Ho ditolak

0,971

1,645

Pengujian Ho ketiga
Nilai T hitung dari Quick Ratio (QR) sebesar -1,930, sementara T
tabel sebesar 1,645 dengan derajat signifikansi 5%. Ini berarti bahwa T
hitung < T tabel. Dengan demikian Ho diterima, artinya variabel Quick
Ratio (QR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham
selama kurun waktu penelitian ini.
Gambar 6. Penentuan Ho pada Uji T Hipotesis Ketiga
Ho ditolak
Ho diterima
-1,930

1,645

1. Simultan
b. Pengujian Ho keempat
Pengujian ini menggunakan uji F dengan derajat signifikansi 5%.
Pengujian simultan dengan uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel
independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen.
Hipotesis yang diajukan adalah hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif
(Ha). Hipotesis nol bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Keputusan akan
diambil apabila F hitung > F tabel, maka hipotesis nol ditolak atau menerima
hipotesis alternatif.
Tabel 6. Hasil Uji F
ANOVAb
Sum of
Squares

Model
1

Regression
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Mean Square
3

10498.878

F
5.152

Sig.
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244537.897

120

2037.816

Total
276034.530
123
a. Predictors: (Constant), QuickRatio, PER, EPS
b. Dependent Variable: Return
(Sumber: Lampiran 7)
Diketahui bahwa F hitung sebesar 5,152 dan diketahui F tabel sebesar
2,60 ini berarti bahwa F hitung > F tabel. Dengan demikian Ho ditolak dan
Ha diterima, artinya variabel-variabel independen secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap return saham di Bursa Efek Jakarta selama
tahun 2005-2007 pada perusahaan manufaktur.
Hasil uji F ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang
menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan
perusahaan yang terdiri dari Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio
(PER), Quick Ratio (QR) terhadap return saham diterima.
Gambar 7. Penentuan Ho pada Uji F Hipotesis Keempat
Ho diterima

Ho ditolak

5,152

2,60

2. Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 7. Hasil Uji R2
Model Summaryb
Model
1

R
.338a

R Square
0,114

Adjusted R Std. Error of
Square
the Estimate
0,092
45,14217

Untuk mengetahui besarnya persentase variasi variabel terikat yang
dijelaskan oleh variasi variabel bebas, maka dicari nilai R2. Dari lampiran 7
diperoleh nilai R2 sebesar 0,114 koefisien ini menunjukkan bahwa 11,4%
variasi return saham dapat dijelaskan oleh variabel Earning Per Share (EPS),
Price Earning Ratio (PER), Quick Ratio(QR).
5. Pembahasan
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Secara parsial berdasarkan pembuktian hipotesis dari persamaan regresi
lampiran 7 dapat dibahas sebagai berikut:
1. Earning Per Share (EPS)
Nilai koefisien Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan positif
dengan return saham, dengan nilai t hitung 3,475 dengan tingkat signifikansi
sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0.05 . Hal ini dikarenakan para investor
dalam melakukan investasi dilandasi motif untuk mendapatkan pendapatan
(earning) yang sebesar-besarnya. Earning Per Share (EPS) yang tinggi adalah
mencerminkan hasil atau pendapatan yang akan diterima oleh pemegang saham
untuk setiap lembar saham yang dimilikinya. investor memerlukan
pertimbangan yang digunakan sebelum investor memutuskan investasi. EPS
suatu perusahaan yang besar membuat investor tertarik untuk menanamkan
investasinya pada perusahaan tersebut. Permintaan akan saham yang
meningkat mengakibatkan peningkatan harga saham dan akhirnya return
sahamnya meningkat. Pengujian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan
oleh Sitompul dalam Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahnya yang
menyebutkan bahwa rasio earnig per share (EPS) digunakan untuk menetapkan
harga saham, jika earning naik maka harga saham akan naik, kenaikan harga
saham ini akan meningkatkan return saham.
2. Price Earning Ratio (PER)
Pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh price earning ratio
terhadap return saham yaitu dengan mengunkan uji t dimana nilai t hitung
sebesar 0,971 dengan probabilitas tingkat kesalahan 0,334 lebih besar dari
tingkat signifikan yang diharapkan sebesar 0,05. Hipotesis yang menyebutkan
ada pengaruh positif antara price earning ratio terhadap return perusahaan
saham manifaktur di Bursa Efek Indonesia ditolak.
Sedangkan nilai koefisien dari variabel Price Earning Ratio (PER) adalah
tidak signifikan artinya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return
saham. Hal ini dikarenakan Price Earning Ratio (PER) lebih banyak
berhubungan dengan faktor lain diluar return saham seperti tindakan profit
taking (ambil untung) yang dilakukan investor ketika harga saham mengalami
kenaikan atau penurunan, karena ketidakpastian kondisi ekonomi dan politik
serta sentimentil dari pasar bursa itu sendiri.
3. Quick Ratio (QR)
Uji t yang dilakukan diperoleh nilai -1,930 dengan probabilitas tingkat
kesalahan 0,056 atau di atas 0,05 berarti tidak signifikan. Hipotesis yang
menyebutkan ada pengaruh positif antara quick ratio terhadap return
perusahaan saham manufaktur di Bursa Efek Indonesia ditolak. Hal ini
disebabkan karena Bursa Efek Indonesia adalah pasar efisiensi bentuk lemah.
Dalam pasar efisiensi bentuk lemah, data masa lalu tidak dapat memprediksi
harga sekarang.
4. Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Quick Ratio(QR)
Terhadap Return Saham.
Secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen. Hasil regresi dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05
menunjukkan hasil R2 = 0,114 ; F = 5.152 ; signifikansi = 0.002. Hasil ini
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memberikan dasar bagi penarikan simpulan bahwa Ha diterima, artinya secara
bersama-sama variabel independen Earning Per Share (EPS), Price Earning
Ratio (PER), Quick Ratio (QR) berpengaruh terhadap Return Saham.
E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Earning Per Share (EPS) memiliki nilai t hitung sebesar 3,475 dengan
probabilitas tingkat kesalahan 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikan yang
diharapkan yaitu 0,050 sehingga dapat disimpulkan bahwa EPS memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap return saham.
2. Price Earning Ratio (PER) memiliki t hitung sebesar 0,971 dengan
probabilitas tingkat kesalahan 0,334 lebih dari tingkat signifikan yang
diharapkan sebesar 0,050 sehingga dapat disimpulkan bahwa Price Earning
Ratio memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham.
3. Quick Ratio (QR) memiliki nilai t hitung sebesar -1,930 dengan probabilitas
tingkat kesalahan 0,056 lebih besar dari tingkat signifikan yang diharapkan
yaitu 0,050 sehingga dapat disimpulkan bahwa Quick Ratio memiliki
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham.
4. Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Quick Ratio (QR)
memiliki F hitung sebesar 5,152 dengan probabilitas tingkat kesalahan sebesar
0,002 lebih besar dari pada tingkat kesalahan yang diharapkan 0,050 sehingga
dapat disimpulkan bahwa Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio
(PER), Quick Ratio (QR) operasi memiliki pengaruh positif signifikan
terhadap return saham secara bersama-sama.
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