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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ROA, ROE, EPS 

baik secara simultan maupun secara parsial terhadap return saham pada 

perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di BEI periode 2008-2012. Berdasarkan 

Uji parsial: T hitung 1,039 dan nilai signifikansi 0.303. Karena T hitung 

lebih kecil dari T tabel 1,995, dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, 

maka Ha ditolak (ROA secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham). Hasil penelitian ini: perubahan ROE tidak 

memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap return saham. 

Berdasarkan uji parsial, T hitung 1,417 dan nilai signifikansi 0.161. Karena 

nilai Thitung lebih kecil dari nilai Ttabel 1,995 dan nilai signifikansi lebih 

besar dari 0.05, maka Ha ditolak (EPS secara parsial tidak berpengaruh  

signifikan terhadap Return Saham). 

Berdasarkan uji secara simultan, F hitung 0,796 dan nilai 

signifikansi 0.500. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel 2,744 

dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka Ha ditolak (ROA, ROE, 

EPS secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Return 

Saham). Nilai R square 0,035 (kontribusi variabel ROA, ROE, EPS 

pengaruhnya terhadap Return Saham hanya 3,5% sedangkan sisanya 

dipengaruhi variabel lain. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Investor atau pemain saham perlu memiliki sejumlah informasi yang 

berkaitan dengan dinamika harga dan return saham agar dapat mengambil 

keputusan tentang saham perusahaan yang layak untuk dipilih. Cates (1998: 59-

62, dalam Mulyono 2000: 99) melihat perlunya informasi yang sahih tentang 

kinerja keuangan perusahaan, manajemen perusahaan, kondisi ekonomi makro, 

dan informasi relevan lainnya untuk menilai saham secara akurat. Faktor 

fundamental perusahaan memegang peranan penting dalam 

proses  pengambilan keputusan. Penilaian saham secara akurat dapat 

meminimalkan resiko dan membantu investor mendapatkan keuntungan, 

mengingat investasi saham di pasar modal beresiko tinggi meskipun menjanjikan 

keuntungan relatif besar.  

Dalam melakukan investasi pada saham, harapan yang diinginkan 

investor adalah memperoleh return. Penilaian investor terhadap suatu saham 

perusahaan dengan memperhatikan kinerja perusahaan yang menerbitkan 

saham. Oleh karena itu, return saham sangat penting bagi perusahaan karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari suatu perusahaan, sehingga 

perusahaan berusaha menjaga dan memperbaiki kinerjanya yang dapat 

mempengaruhi return saham agar portofolio saham yang diinvestasikan 

meningkat. 

Untuk memprediksi return saham banyak faktor yang dapat digunakan 

sebagai parameter, salah satunya adalah informasi keuangan perusahaan 

melalui laporan keuangan sehingga dapat diketahui kinerja perusahaan. Kinerja 

manajemen dan kegiatan operasional yang baik dapat meningkatkan laba bersih 

sehingga membuat harga per saham menjadi tinggi.  

 Hasil analisis laporan keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan 

tersebut dipakai sebagai dasar penentu kebijakan bagi pemilik, manajer dan 

investor. Menurut Kasmir (2008) rasio keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka-angka laporan keuangan dengan cara membagi satu 

angka dengan angka lainnya. Dengan analisis rasio keuangan, dapat diperoleh 

informasi dan memberikan penilaian terhadap kondisi keuangan suatu 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 
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Rasio keuangan sebagai instrumen analisis prestasi perusahaan yang 

menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk 

menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa 

lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk 

kemudian menunjukkan resiko dan peluang. Hal ini menunjukkan bahwa analisis 

rasio keuangan, meskipun didasarkan pada data dan kondisi masa lalu tetapi 

dimaksudkan untuk menilai resiko dan peluang di masa yang akan datang. 

Menurut Hanafi dan Halim (2009) rasio keuangan terdiri dari beberapa 

jenis yaitu: Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas 

merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dan rasio pasar 

melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. 

Faktor prospek dalam rasio tersebut akan mempengaruhi harapan investor 

terhadap perusahaan pada masa-masa mendatang. 

Indeks LQ45 sebagai salah satu indikator indeks saham di BEI dapat 

dijadikan acuan sebagai bahan untuk menilai kinerja perdagangan saham. 

Indeks ini hanya terdiri dari 45 saham yang telah terpilih setelah melalui 

beberapa kriteria pemilihan yaitu likuiditas tinggi. Oleh karena itu, perlu untuk 

mengkaji pengaruh rasio keuangan seperti ROA, ROE, EPS terhadap Return 

saham, mengingat pasar modal semakin menuju ke arah yang efisien sehingga 

semua informasi yang relevan dapat dijadikan sebagai masukan untuk menilai 

return saham. Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian mandiri ini 

berjudul: “PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON 

EQUITY (ROE) DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP RETURN 

SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI 

PERIODE 2008-2012). 

 

1.2. Perumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Earning Per Share 

(EPS) secara parsial berpengaruh terhadap Return saham Perusahaan LQ45 

yang terdaftar di BEI Periode 2008-2012? 
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2. Apakah Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Earning Per Share 

(EPS) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Return saham 

Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI Periode 2008-2012? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Return on Assets (ROA), Return on Equity 

(ROE), Earning Per Share (EPS) secara parsial terhadap Return saham 

Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI Periode 2008-2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Return on Assets (ROA), Return on Equity 

(ROE), Earning Per Share (EPS), secara bersama-sama terhadap Return 

saham Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI Periode 2008-2012. 

 

1.4. Manfaat Penelitian   

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Emiten khususnya perusahaan-perusahaan yang masuk dalam 

kelompok Indeks LQ-45, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam rangka pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja 

keuangan perusahaan. 

2. Bagi Investor, dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan 

dalam menginvestasikan dananya pada sekuritas yang menghasilkan 

return saham yang optimal. Dengan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham diharapkan investor mampu mengoptimal 

kan keuntungan dan meminimalkan resiko. 

3. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam 

melakukan penganalisaan tentang pasar modal, khususnya mengenai 

return saham. 

4. Bagi Pembaca dan peneliti lain, dapat digunakan sebagai referensi 

khususnya yang tertarik meneliti mengenai return saham Indeks LQ-45. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

   

2.1       Pasar Modal 

  Menurut Samsul (2006), pasar modal adalah tempat atau sarana 

bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka 

panjang, umumnya lebih dari satu tahun. Sedangkan menurut Fahmi dan Hadi 

(2011), pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya 

perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil 

penjualan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana 

perusahaan. Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

adalah tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen 

keuangan jangka panjang yang biasanya diperjualbelikan umumnya lebih dari 

satu tahun yang dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat 

dana perusahaan. 

 

2.2       Saham 

            Menurut Fahmi dan Hadi (2009) 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. 

3. Persediaan yang siap untuk dijual. 

Menurut Riyanto (2008) saham adalah tanda bukti pengambilan bagian 

atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

saham adalah surat bukti kepemilikan asset perusahaan dalam suatu perseroan 

terbatas. Menurut Weygandt dan Kieso (2008) ada tiga jenis saham yaitu: 

1. Saham biasa: satu jenis saham yang dimiliki oleh perusahaan. 

2. Saham treasuri: milik perusahaan yang telah diterbitkan, telah dibayar lunas, 

kemudian diperoleh kembali oleh perusahaan tetapi tidak untuk ditebus. 

3. Saham preferen: perjanjian yang memberikan keutamaan atau kelebihan 

bagi pemiliknya dibandingkan pemegang saham biasa untuk hal-hal tertentu. 
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2.3.     Return Saham 

Menurut Fahmi dan Hadi (2009), return adalah keuntungan yang 

diperoleh oleh perusahaan, individu dan institusi dari hasil kebijakan investasi 

yang dilakukannya. Sedangkan menurut Hartono (2009), return merupakan hasil 

yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasian (realized 

return) atau return ekspektasian (expected return). Return realisasian adalah 

return yang telah terjadi yang dihitung menggunakan data historis, penting 

karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahan dan juga 

dasar penentuan return ekspektasian dan risiko di masa mendatang. Beberapa 

pengukuran return realisasian yang banyak digunakan adalah return total, relatif 

return, kumulatif return dan return disesuaikan. Return ekspektasian adalah 

return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang, dapat 

diukur berdasarkan nilai ekspektasian masa depan, nilai return historis dan 

model return ekspektasian yang ada. 

Menurut Usman (2004), komponen return terdiri dari dua jenis: current 

income (pendapatan lancar), dan Capital Gain (keuntungan selisih harga). 

Current income merupakan keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran 

yang bersifat periode seperti: pembayaran bunga deposito, bunga obligasi, 

dividen dan sebagainya. Current income disebut sebagai pendapatan lancar, 

karena keuntungan yang diterima biasanya dalam bentuk kas, sehingga dapat 

diuangkan secara cepat, seperti bunga atau jasa giro, dividen tunai, juga dapat 

dalam bentuk setara kas seperti bonus atau dividen saham yaitu dividen yang 

dibayarkan dalam bentuk saham dan dapat dikonversikan menjadi uang kas.  

Komponen kedua dari return adalah capital gain, yaitu keuntungan yang 

diterima karena adanya selisih antara harga jual dengan harga beli saham suatu 

instrumen investasi. Capital gain sangat bergantung dari harga pasar instrument 

investasi, yang berarti bahwa instrumen investasi harus diperdagangkan dipasar. 

Dengan adanya perdagangan maka akan timbul perubahan nilai suatu 

instrument investasi yang memberikan captal gain. Besarnya capital gain 

dilakukan dengan analisis return histories yang terjadi pada periode sebelumnya, 

sehingga dapat ditentukan besarnya tingkat kembalian (expected return). 
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2.4.     Rasio Keuangan 

Menurut Prastowo dan Juliaty (2005) analisis rasio bertujuan untuk 

menilai efektivitas keputusan yang telah diambil oleh perusahaan dalam rangka 

menjalankan aktivitas usahanya. Menurut J. Fred Weston dalam Kasmir (2008) 

kelemahan rasio keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Data keuangan disusun dari data akuntansi. 

2. Prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba yang dilaporkan 

berbeda pula, (dapat naik atau turun), tergantung prosedur pelaporan 

keuangan tersebut. 

3. Adanya manipulasi data, artinya dalam menyusun data, pihak penyusun tidak 

jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka 

buat. Akibatnya hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil 

yang sesungguhnya. 

4. Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya berbeda. 

5. Penggunaan tahun fiskal yang berbeda, juga dapat menghasilkan perbedaan. 

6. Pengaruh musiman mengakibatkan rasio komperatif akan ikut terpengaruh. 

7. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industry belum 

menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. 

Menurut Prastowo dan Juliaty (2005) rasio merupakan alat analisis yang 

dapat memberikan jalan keluar dan menggambarkan simptom (gejala-gejala 

yang tampak) suatu keadaan. Rasio juga dapat menunjukkan area-area yang 

memerlukan penelitian dan penanganan yang lebih mendalam. 

 

2.4.1.   Rasio Likuiditas 

Menurut Kasmir (2008) rasio likuiditas untuk mengukur seberapa 

likuidnya suatu perusahaan, dengan membandingkan komponen yang ada di 

neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar (utang jangka 

pendek). Terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu 

apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan 

tersebut dalam keadaan likuid. Sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu 

memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam keadaan illikuid.  

Rasio likuiditas yang sering digunakan adalah Current Ratio (CR),  

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya dengan 

menggunakan aktiva lancarnya (aktiva yang berubah menjadi kas dalam waktu 
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satu tahun atau satu siklus bisnis). Menurut Subramanyam dan Jhon dalam 

Fahmi (2011) CR mampu untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban 

lancar, semakin tinggi jumlah aset lancar terhadap kewajiban lancar maka 

semakin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar. CR 

sebagai penyangga kerugian, semakin besar penyangga maka semakin kecil 

risikonya. CR juga merupakan cadangan dana lancar, yaitu ukuran tingkat 

keamanan terhadap ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan. 

  

2.4.2.   Rasio Solvabilitas 

Menurut Kasmir (2008) rasio solvabilitas atau leverage ratio untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa 

besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan 

aktivanya. Dalam arti luas, rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). 

Rasio solvabilitas yang sering digunakan adalah Debt to Equity Ratio 

(DER). Rasio ini merupakan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan 

keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur. 

Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi 

utang-utang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini semakin baik. Rasio ini 

disebut juga rasio leverage. Untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah 

modal lebih besar dari jumlah utang atau minimal sama. Namun bagi pemegang 

saham atau manajemen, rasio leverage ini sebaiknya besar. 

  

2.4.3.   Rasio Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2008) rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva maupun modal sendiri. Kondisi kemampuan menghasilkan laba 

perusahaan merupakan informasi penting bagi berbagai pihak. Bagi para pekerja 

merupakan gambaran besarnya kompensasi (gaji) yang akan diterima. 

Sedangkan pihak pemegang saham berkepentingan guna mengetahui bagian 

laba yang menjadi hak pemegang saham. 

Rasio profitabilitas yang sering digunakan adalah Return on Equity 

(ROE), mengkaji sejauh mana suatu perusahaan menggunakan sumber daya 
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yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Rasio ini berguna 

untuk mengetahui seberapa besar kembalian yang diberikan oleh perusahaan 

untuk setiap rupiah modal dari pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas 

dari sudut pandang pemegang saham. 

ROE merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan menggunakan modal sendiri, sehingga ROE sering disebut 

sebagai rentabilitas modal sendiri. Tingkat ROE yang tinggi menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Jika 

perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi, maka permintaan akan saham 

akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya harga 

saham perusahaan. Ketika harga saham semakin meningkat maka return saham 

juga akan meningkat. 

Return on Assests (ROA) merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan return dengan memanfaatkan aktiva perusahaan. Semakin 

besar ROA, semakin baik, menunjukkan perusahaan semakin efisien dalam 

memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba, sehingga nilai perusahaan 

meningkat (Bringham 2001).  

 

2.4.4.   Rasio Pasar 

Menurut Hanafi dan Mamduh (2009) rasio pasar adalah rasio yang 

mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Sudut pandang rasio ini lebih 

banyak berdasar pada sudut pandang investor (calon investor), meskipun pihak 

manajemen juga berkepentingan terhadap rasio ini. 

Rasio pasar yang sering digunakan adalah Price Earning Ratio (PER). 

PER menunjukkan hubungan antara harga pasar saham biasa dan Earning Per 

Share. Bagi investor angka rasio ini digunakan untuk memprediksi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba di masa mendatang. Perusahaan dengan 

peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi biasanya memiliki PER yang tinggi, 

sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah cenderung 

memiliki PER yang rendah pula (Prastowo dan Juliaty, 2005).  

  Earning Per Share (EPS) merupakan perbandingan laba bersih setelah 

pajak pada satu tahun buku dengan jumlah saham yang diterbitkan. Semakin 

tinggi EPS, semakin besar laba untuk pemegang saham. Hasil perhitungan EPS  

untuk memperkirakan peningkatan atau penurunan harga saham perusahaan. 



9 

 

 Pada penelitian mandiri ini dilakukan analisis rasio keuangan (ROA, ROE 

EPS) dan pengaruhnya terhadap Return Saham. 

 

2.5.     Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang kinerja keuangan dan return 

saham telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, antara lain: 

1. Yohanes Jhony Kurniawan meneliti tentang analisis pengaruh EPS, DER, 

ROA, ROE terhadap return saham. Hasil dari penelitiannya menunjukkan 

bahwa secara parsial, ROA, ROE, EPS berpengaruh terhadap return saham.  

2. Sari (2012) meneliti tentang analisis pengaruh DER, ROE, CR dan TATO 

terhadap return saham. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa DER 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan CR 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap return saham, ROE 

berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap return saham, hanya TATO 

yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

3. Widiyanti dan Dianita (2012) telah melakukan penelitian tentang pengaruh 

rasio leverage, rasio profitabilitas dan rasio likuiditas terhadap return saham 

perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2003-2008. Hasil 

penilitiannya menunjukkan bahwa DER tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap return saham, sedangkan EPS dan CR berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham. 

4. Savitri (2012) meneliti tentang analisis pengaruh ROA, NPM, EPS dan PER 

terhadap return saham. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa ROA 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham, NPM 

mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap return 

saham, sedangkan EPS dan PER mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap return saham. 

5. Kusumo (2011) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh rasio 

keuangan terhadap return saham pada perusahaan non Bank LQ 45. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa hanya variabel TATO yang mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan variabel lainnya yaitu 

ROA, DER dan CR tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

6. Widodo (2007) meneliti tentang analisis pengaruh rasio aktivitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio pasar terhadap return saham syariah dalam kelompok 
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Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2003-2005. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa TATO, ITO, ROA, ROE, EPS dan PBV secara bersama-sama 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return saham syariah. 

Sedangkan secara parsial pengaruhnya berbeda-beda. TATO, ROA, ROE 

dan EPS masing-masing mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap return saham syariah, ITO mempunyai pengaruh positif tetapi tidak 

signifikan, dan PBV mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

return saham syariah. 

7. Susilowati dan Turyanto (2009) yang meneliti tentang reaksi signal rasio 

profitabilitas dan rasio solvabilitas terhadap return saham perusahaan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, sedangkan EPS, NPM, ROA dan ROE tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

8. Pasaribu (2007) meneliti tentang kinerja pasar dan informasi akuntansi 

sebagai pembentuk portfolio saham. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

secara simultan PER, PBV, ROE, EPS, PSR, VAR dan rasio B/M 

berpengaruh signifikan terhadap return saham selama periode penelitian, tapi 

secara parsial hanya 4 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap return 

saham yaitu Var, rasio B/M, PER dan PBV. 

 

Pengaruh ROE terhadap return saham 

ROE merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan menggunakan modal sendiri, sehingga ROE sering disebut 

sebagai rentabilitas modal sendiri. Tingkat ROE yang tinggi menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Jika 

perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi, maka permintaan akan saham 

akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya harga 

saham perusahaan. Ketika harga saham semakin meningkat maka return saham 

juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012), Widodo (2007), 

Jauhari dan Wibowo (2004) menunjukkan bahwa ROE mempunyai pengaruh 

terhadap return saham. 
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2.6.  Kerangka Pemikiran 

 Adapun Bagan Penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 1.  

Kerangka Pemikiran 

 

X1 = Return on Assets (ROA)             H1 

X2 = Return on Equity (ROE)            H2                     Y = Return Saham 

X3 = Earning Per Share (EPS)         H3 

                                                                   H4    
 

 

Gambar tersebut mengemukakan tentang pengaruh rasio keuangan 

terhadap return saham. Variabel  independen dalam penelitian ini adalah ROA, 

ROE dan EPS sedangkan variabel dependennya adalah return saham. Pada 

penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh rasio 

keuangan yang terdiri dari ROA, ROE dan EPS baik secara simultan ataupun 

secara parsial terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012. 

 

2.7.     Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1    :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara ROA terhadap return saham. 

H2    :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara ROE terhadap return saham. 

H3    :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara EPS terhadap return saham. 

H4    :  Terdapat pengaruh signifikan antara ROA, ROE dan EPS secara  

            bersama-sama terhadap return saham. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

      

3.1       Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI. Pada 

penelitian ini saham yang digunakan adalah saham LQ 45 karena saham-saham 

tersebut merupakan saham-saham unggulan yang dipilih dari tiap-tiap sektor 

industri sehingga dapat lebih akurat dalam analisisnya secara runtut waktu (time 

series). Pemilihan sampel menggunakan teknik  purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007). Kriteria 

penentuan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan dari periode 31 

Desember 2008 sampai 31 Desember 2012. 

2. Perusahaan selalu masuk dalam LQ 45 selama periode 2008-2012. 

3. Ketersediaan dan kelengkapan data selama penelitian. Apabila ada 

perusahaan yang tidak bisa dihitung rasionya, maka akan dikeluarkan. 

4. Perusahaan perbankan tidak dimasukkan ke dalam sampel karena 

perbedaan dalam perhitungan rasio. 

 

Tabel 3.1 

Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel 

No Kode Efek Nama Emiten 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 

2 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

3 ASII Astra Internasional Tbk 

4 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 

5 ENRG Energi Mega Persada Tbk 

6 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

7 ISAT Indosat Tbk 

8 MEDC Medco Energi International Tbk 

9 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

10 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

11 SMCB Holcim Indonesia Tbk 

12 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 

13 UNSP Bakrie Sumatra Plantations Tbk 

14 UNTR United Tractors Tbk 

Sumber: http://www.idx.co.id 
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3.2       Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, 

sehingga data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti. 

Data laporan keuangan dan harga saham LQ 45 diperoleh dari 

www.idx.com dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD). 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional Variabel adalah definisi dari variabel‐variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, dan menunjukkan cara pengukuran dari masing‐

masing variabel tersebut, pada setiap indikator dihasilkan dari data sekunder dan 

dari suatu perhitungan terhadap formulasi yang mendasarkan pada konsep teori. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan 

variabel dependen.  Variabel independen yaitu rasio keuangan yang terdiri dari 

ROE, ROA dan EPS. Variabel dependen yaitu return saham. Masing-masing 

variabel penelitian secara operasional dapat didefinisikan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional 
 

Metode 
Pengukuran 

Skala 

Return 
Saham (Y) 

Hasil yang diperoleh dari peroleh dari 
investasi di dalam saham LQ-45. 
 

        (Pt – Pt-1) 

Rit = 
             Pit-1 

Rasio 

ROA (X1) Rasio ini menggambarkan sejauhmana modal 
pemilik dapat menutupi utang kepada pihak 
luar. 
 

  Laba Bersih 
      Aktiva 

Rasio 

ROE (X2) Rasio ini untuk mengetahui seberapa besar 
kembalian yang diberikan oleh perusahaan 
untuk setiap rupiah modal dari pemilik. 
 

 Laba Bersih 
  Nilai Ekuitas 

Rasio 

EPS (X3) Rasio ini untuk memperkirakan peningkatan 
atau penurunan harga saham perusahaan. 
 

 Laba bersih 
setelah pajak   
Jumlah saham 
beredar 

Rasio 

 

 

3.4       Teknik Analisis Data 
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Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kuantitatif, untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa 

variabel independen secara bersama‐sama maupun secara sendiri‐sendiri 

terhadap variable dependen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis statistik deskriptif dan model regresi. Tehnik pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS 21.00. 

Persamaan regresi adalah sebagai berikut: 

Yit =  β0+ β1X1it+  β2X2it +β3X3it + eit 

 

Keterangan: 

Yit                         :  Return saham 

β0                         :  Konstanta 

β1, β2, β3          :  Koefisien variabel independent          

X1it              :  ROA 

X2it              :  ROE 

X3it              :  EPS 

eit                : Error 

 
3.5       Pengujian Hipotesis 

           Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen baik secara simultan maupun secara parsial mempengaruhi variabel 

dependen dengan uji T (t-test) dan uji F (F-test) dengan tingkat signifikasi (α) 5% 

atau α = 0,05. 

 

3.5.1        Uji t 

Uji statistik t ini digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Kesimpulan yang diambil dalam uji t ini adalah dengan melihat signifikansi (α) 

dengan ketentuan : 

α < 5% : Ha diterima. Berarti variabel independen secara parsial 

berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen.  

α > 5% : Ha ditolak. Berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

 

 

3.5.2        Uji F 
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Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang terdapat dalam persamaan regresi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap nilai variabel dependen. Dalam uji F kesimpulan yang diambil adalah 

dengan melihat signifikansi (α) dengan ketentuan : 

α < 5% : Ha diterima. Berarti variabel independen secara simultan 

berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen.  

α > 5%: Ha ditolak. Berarti variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3.5.3        Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk melihat seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2005). Nilai R2 berada antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 atau 100% maka 

semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen maka R2 pasti meningkat tidak perduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (memiliki nilai t yang signifikan atau tidak). Oleh karena itu, banyak 

peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted 

R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam 

model (Kuncoro, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Analisis Deskriptif 

Variabel  independen dalam penelitian ini adalah ROA, ROE, EPS 

sedangkan variabel dependennya adalah return saham. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh ROA, ROE, EPS baik secara simultan maupun 

secara parsial terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012. 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan 

informasi mengenai pengaruh variabel-variabel penelitian seperti ROA, ROE, 

EPS terhadap return saham. Analisis statistik deskriptif memberikan suatu 

gambaran atau deskripsi  suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, 

rata-rata (mean), deviasi standar dari masing-masing variabel penelitian. Hasil 

analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS versi 21.00 dari variabel-variabel 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Statistik deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 70 -1690,00 4035,00 984,2483 1032,08990 

ROE 70 -24432,00 5850,00 1679,5114 3551,47830 

EPS 70 -12009,00 439314,00 48177,8857 83759,86073 

RS 70 -6740,00 4500,00 -315,9386 1892,36376 

Valid N (listwise) 70     

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 

 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa jumlah observasi dari 

penelitian ini adalah 70. Pada variabel ROA nilai yang terkecil adalah -1690 dan 

nilai yang terbesar adalah 4035 dengan nilai rata-rata sebesar 984,25 dan nilai 

deviasi standar sebesar 1032,08. Nilai variabel ROE yang terkecil adalah -24432 

dan nilai yang terbesar adalah 5850 dengan rata-rata sebesar 1679,5 dan nilai 

standar deviasinya sebesar 3551,47. 
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Pada variabel EPS, nilai terkecil adalah sebesar -12009 sedangkan nilai 

terbesarnya adalah sebesar 439314 dengan rata-rata 48177,8 dan nilai standar 

deviasinya sebesar 83759,86. Sedangkan pada variabel dependent return 

saham, nilai terkecilnya adalah   -6740, nilai terbesarnya 4500, nilai rata-ratanya 

sebesar -315,93 dan standar deviasinya sebesar 1892,36. 

 

4.2. Hasil Analisis Regresi  

4.2.1. Pengaruh ROA terhadap Return Saham 

Berdasarkan Uji parsial diperoleh nilai T hitung sebesar 1,039 dan nilai 

signifikansi sebesar 0.303. Karena nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel 

sebesar 1,995 , dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka Ha ditolak, 

berarti variabel ROA secara parsial tidak berpengaruh  signifikan terhadap 

variabel Return Saham. 

Hasil analisis Uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Regresi Uji parsial ROA terhadap Return Saham 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -541,438 313,441  -1,727 ,089 

ROA ,229 ,221 ,125 1,039 ,303 

a. Dependent Variable: RS 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 

 

4.2.2. Pengaruh ROE terhadap Return Saham 

Berdasarkan Uji parsial diperoleh nilai T hitung sebesar 0,869 dan nilai 

signifikansi sebesar 0.388. Karena nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel 

sebesar 1,995 , dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka Ha ditolak, 

berarti variabel ROE secara parsial tidak berpengaruh  signifikan terhadap 

variabel Return Saham. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa perubahan nilai ROE tidak 

memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap return saham, yaitu 

kenaikan atau penurunan nilai ROE tidak berdampak pada kenaikan atau 
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penurunan return saham, nilai ROE yang semakin tinggi tidak akan memberikan 

kontribusi terhadap return saham LQ 45 yang semakin tinggi atau sebaliknya 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Regresi Uji Parsial ROE terhadap Return Saham 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -409,747 250,973  -1,633 ,107 

ROE ,056 ,064 ,105 ,869 ,388 

a. Dependent Variable: RS 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 

 

4.2.3. Pengaruh EPS terhadap Return Saham 

 

Berdasarkan uji parsial, diperoleh nilai T hitung sebesar 1,417 dan nilai 

signifikansi sebesar 0.161. Karena nilai Thitung lebih kecil dari nilai Ttabel 

sebesar 1,995 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka Ha ditolak, berarti 

variabel EPS secara parsial tidak berpengaruh  signifikan terhadap variabel 

Return Saham. 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Regresi Uji Parsial EPS terhadap Return Saham 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -500,274 259,508  -1,928 ,058 

EPS ,004 ,003 ,169 1,417 ,161 

a. Dependent Variable: RS 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 
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4.2.4. Pengaruh ROA, ROE, EPS terhadap Return Saham 

Berdasarkan uji secara simultan, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,796 

dan nilai signifikansi sebesar 0.500. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F 

tabel sebesar 2,744 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka Ha ditolak, 

berarti variabel ROA, ROE, EPS secara simultan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel Return Saham. 

 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Regresi Uji Simultan 

ROA, ROE, EPS terhadap Return Saham 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 8632798,719 3 2877599,573 ,796 ,500b 

Residual 238459002,507 66 3613015,190   

Total 247091801,226 69    

a. Dependent Variable: RS 

b. Predictors: (Constant), EPS, ROE, ROA 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 

 

4.3. Uji Koefisien Determinasi 

Berdasarkan Uji secara simultan diperoleh nilai R square sebesar 0,035, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel ROA, ROE, EPS 

pengaruhnya terhadap variabel Return Saham hanya sebesar 3,5% sedangkan 

sisanya dipengaruhi variabel lain. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,187a ,035 -,009 1900,79331 

a. Predictors: (Constant), EPS, ROE, ROA 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015 

 

 



20 

 

BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

rasio keuangan yang terdiri dari ROA, ROE dan EPS terhadap return saham 

pada perusahaan  LQ 45 yang konsisten terdaftar di BEI periode 2008-2012. 

Berdasarkan hasil pengujian pada bab IV diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Secara parsial dari ketiga variabel independen yang diteliti tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

2. Secara simultan variabel ROE, ROE, EPS juga tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel Return Saham  

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. 

Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya keterbatasan penelitian. Beberapa 

keterbatasan ini diharapkan dapat diatasi pada penelitian berikutnya, 

keterbatasan itu antara lain: 

1. Sampel pada penelitian ini merupakan perusahaan LQ 45 sehingga 

memiliki keragaman dalam jenis usaha perusahaan sampel. Pengaruh 

dari variabel-variabel independen (bebas) hanya menggambarkan 

pengaruh secara umum saja, dan akan sulit menggambarkan pengaruh 

variabel-variabel independen (bebas) tersebut pada perusahaan yang 

memiliki karakter tertentu, misalnya perusahaan perbankan, manufaktur, 

pertambangan, dan lain-lain. 

2. Keterbatasan pengetahuan peneliti terhadap alat analisis lain yang dapat 

digunakan dalam penelitian ini seperti analisis jalur, SEM, data panel dan 

sebagaimya. 

 

 

 

 

 

 



21 

 

5.3. Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada objek bidang 

perusahaan yang spesifik, sehingga dapat menggambarkan pengaruh 

dari variabel-variabel independen terhadap return saham pada bidang 

industri tertentu. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah atau mengganti variabel-variabel 

independen (bebas) yang ada dengan variabel independen lain yang 

masih jarang digunakan dalam penelitian misalnya EVA, MVA, GCG, 

CSR dan sebagainya. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model regresi 

data panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Husnan, Suad, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi 4, UPP. AMP.  
          YKPN. 
 
Hartono, Jogiyanto. 2009. Teori Portopolio dan Analisis Investasi Edisi  
          Keenam. BPFE. Yogyakarta. 
 
Higgins, Robert C. (1998), Analysis for Financial Management, 5th  
          Edition, Singapore: McGraw-Hill Book Co. 
 
Ina Rinati, PENGARUH  NET PROFIT MARGIN (NPM),  RETURN ON  
           ASSETS  (ROA) dan  RETURN ON EQUITY (ROE) terhadap  
           HARGA SAHAM pada PERUSAHAAN yang TERCANTUM DALAM  
           INDEKS LQ45 
 
Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan. PT. RajaGrafindo Persada.  
           Jakarta. 
 
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  
            Alfabeta Bandung Cetakan ke-14. 
 
Sari, Nur Fita. 2012. Pengaruh DER, ROE, CR dan TATO terhadap  
            Return Saham. Universitas Diponegoro. Semarang. 
 
Yohanes Jhony Kurniawan, Analisis Pengaruh EPS, DER, ROA, ROE  
            Terhadap Return Saham Perusahaan Real Estate dan Property         
            di BEI 2008-2012.  
 
http://www.idx.co.id 
 
http://www.bi.go.id 
 
http://www.financial.yahoo.com 
 
 

 

 


	cover PENELITIAN Rasio Keu_BKD ESTU Ganjil 2013-14.pdf (p.1-10)
	ST DEKAN_RISET SAHAM_2013_estu.pdf (p.11)
	PEN MANDIRI_Rasio Keu_ESTU Ganjil 2013-14.pdf (p.12-33)

