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ABSTRAKSI 
 

Analisis terhadap nilai saham merupakan langkah mendasar yang harus 
dilakukan oleh investor sebelum melakukan investasi (Sivy, 1998). Ada dua 
model yang lazim dipergunakan dalam menganalisis saham yaitu model 
fundamental dan teknikal (Fischer & Jordan, 1995 : 510 - 512). Model 
fundamental, mencoba memperkirakan harga saham dimasa mendatang melalui 
dua cara (Husnan, 1996 : 285) yakni : pertama, melakukan estimasi nilai faktor-
faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di waktu mendatang, dan 
kedua, menerapkan hubungan faktor-faktor tersebut sehingga diperoleh taksiran 
harga saham. Karena itu, untuk melakukan evaluasi dan proyeksi terhadap harga 
saham, diperlukan informasi tentang kinerja fundamental keuangan perusahaan 
(Purnomo, 1998). 

Jenning et al. (1997) mengemukakan bahwa EPS berpengaruh terhadap 
variasi harga saham. Secara lebih spesifik, Samuels (1991) mengatakan bahwa 
ketika laba meningkat, maka harga saham cenderung naik sedangkan ketika laba 
menurun, maka harga saham juga ikut menurun. 

Sedangkan penelitian yang mengkaji mengenai pengaruh EPS terhadap 
harga saham antara lain dilakukan oleh Purnomo (1998) yang mengkaji 
keterkaitan kinerja keuangan dengan harga saham 30 emiten di Bursa Efek Jakarta 
pada periode waktu 1992 – 1996, dalam penelitiannya melaporkan bahwa terdapat 
hubungan yang positif antara harga saham dengan indikator kinerja keuangan 
emiten seperti earning per share (EPS), price equity ratio (PER), return on equity 
(ROE) dan deviden per share (DPS). 

Disamping itu, menurut Bolten & Weigand (1998) ada beberapa hasil 
penelitian yang menunjukkan bahwa harga saham berhubungan negatif dengan 
tingkat bunga , pada saat tingkat bunga rendah membawa pengaruh yang positif 
terhadap harga saham. Dengan demikian, pada saat suku bunga tinggi hasrat 
individu untuk menginvestasikan uang dalam bentuk tabungan atau deposito akan 
meningkat sedangkan investasi dalam bentuk saham akan berkurang sehingga 
permintaan terhadap saham menururn yang mana hal ini akan berakibat pada 
penurunan harga saham. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berusaha meneliti permasalahan 
dengan judul “Analisis Pengaruh Earning Per Share (EPS) Dan Tingkat 
Bunga Terhadap Return Saham”. Alasan peneliti mengambil variabel EPS dan 
tingkat bunga karena peneliti melihat dari sisi return  dan bunga, dimana 
informasi tersebut dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan apakah investor 
akan berinvestasi dalam bentuk saham atau dalam bentuk tabungan dan deposito. 

Dalam penelitian ini, masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 
1. Apakah EPS berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 
2. Apakah tingkat bunga berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham. 
3. Apakah ada pengaruh secara simultan anatara EPS dan tingkat bunga 

terhadap return saham. 
Saham-saham yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah saham-

saham perusahaan yang termasuk dalam kategori indeks LQ 45, karena saham-
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saham yang termasuk dalam kategori LQ 45 memiliki nilai pasar dan tingkat 
likuiditas yang cukup tinggi. 

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda dalam penelitian ini adalah: 
  Y = -0,0033463 + 0,0000002 EPS + 0,0002638 tingkat bunga 

Karena nilai t hitung = 1,325 dengan signifikansi t > 0,05, maka hal ini 
berarti EPS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 
Kesimpulan tersebut tidak mendukung dan menolak hipotesis H1. 

Namun pegujian terhadap variabel suku bunga diperoleh nilai t hitung = 
5,796 dengan signifikansi t sebesar 0,000. Dengan demikian maka dapat 
disimpulkan bahwa suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif 
terhadap return saham. Kesimpulan tersebut tidak mendukung dan menolak H2. 

Hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan uji F menunjukkan 
nilai F hitung sebesar 16,957 dengan probabilitas 0,000, maka diperoleh signifikansi 
F < 0.05. Hal ini berarti bahwa EPS dan tingkat bunga secara simultan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Kesimpulan 
tersebut menerima dan mendukung H3. 

Nilai Adjustes R2 sebesar 0,177 yang menujukkan bahwa secara simultan 
variabel EPS dan suu bunga tersebut dapat menjelaskan perubahan return saham 
sebesar 17,7%, sedangkan selebihnya 82,3% return saham dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak terdapat dalam model ini. Dengan demikian pengaruh 
EPS dan suku bunga terhadap return saham perusahaan dalam penelitian ini 
masih rendah.  
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