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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah perusahaan sector perbankan terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2017.  Sampel penelitian ini adalah perusahaan jasa 

sektor keuangan, sub sektor perbankan dengan total 37 perusahaan 

Tabel 1.2 Distribusi Sampel 

No

. 

Keterangan 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. 

Perusahaan Sub-

Sektor Perbankan 

30 32 35 37 37 37 

 Sampel Akhir 37 

Sumber: Web Bursa Efek Indonesia, data sekunder diolah 

 Dalam penelitian ini terdapat 37 perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian, dengan menggunakan periode tahuan 2012 – 2017 sehingga terdapat 

ada 170 data yang menjadi sampel penelitian. 

4.2 Analisis Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif akan memberikan gambaran suatu data yang 

dilihat dengan cara nilai rata rata (mean), standar deviasi Ghozali (2016,19). Hal 

ini perlu dilakukan agar dapat melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang 

berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. 
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Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

dependen, dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah 

return saham, sedangkan variabel independen pada penelitian ini adalah earning 

per share, price earning ratio dan market to book ratio. 

                                Tabel 1.3 Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

RETURN 170 -.41 .67 .0396 .21241 

EPS 170 -368.00 1030.06 128.8040 220.20154 

PER 170 -42.02 803.59 27.7932 76.14843 

MBR 170 .17 4.24 1.2189 .72681 

Valid N (listwise) 170     

Sumber: Data sekunder di olah, 2019 

Setelah melakukan uji SPSS dan memperolah hasil dari statistik deskriptif 

yang telah dilakukan, nilai rata-rata dari variabel Return saham pada sampel 

penelitian adalah 0,0396 dengan standar deviasi 0,21241 Nilai minimum variabel 

Return adalah adalah sebesar -0,41. Sedangkan nilai tertinggi dari variabel Return 

adalah 0.67. Variabel Return memiliki nilai rata-rata sebesar 0, 0396 lebih kecil 

dari pada standar deviasinya yaitu sebesar 0,21241. Hasil ini mengindikasikan 

dalam variabel Return memiliki penyimpangan data yang relatif besar dari nilai 

rata – rata. 

Hasil dari statistik deskriptif yang telah dilakukan dari variable Earning 

Per Share, nilai rata rata dari variabel Earning Per Share pada sampel penelitian 

adalah 128,804 dengan standar deviasi 220,201. Nilai minimum variabel Earning 

Per Share adalah adalah sebesar -368,00 sedangkan nilai tertinggi dari variabel 
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Earning Per Share adalah 1030,06. Variabel Earning Per Share memiliki nilai 

rata-rata sebesar 128,804 lebih kecil dari pada standar deviasinya yaitu sebesar 

220,201. Hasil ini mengindikasikan dalam variabel Earning Per Share memiliki 

penyimpangan data yang relatif besar dari nilai rata – rata. 

Hasil dari statistik deskriptif yang telah dilakukan dari variable Price 

Earning Ratio, Bahwa nilai rata rata dari variabel Price Earning Ratio pada 

sampel penelitian adalah 27,793 dengan standar deviasi 76,148 Nilai minimum 

variabel Price Earning Ratio adalah adalah sebesar -42,02 .Sedangkan nilai 

tertinggi dari variabel Price Earning Ratio adalah 803,59. Variabel Price Earning 

Ratio memiliki nilai rata-rata sebesar 27,793 lebih kecil dari pada standar 

deviasinya yaitu sebesar 76,148. Hasil ini mengindikasikan dalam variabel Price 

Earning Ratio memiliki penyimpangan data yang relatif besar dari nilai rata – 

rata. 

Hasil dari statistik deskriptif yang telah dilakukan dari variabel Market To 

Book Ratio yakni nilai rata rata dari variabel Market To Book pada sampel 

penelitian adalah 1,128 dengan standar deviasi 0,726 kemudian nilai minimum 

variabel Market To Book Ratio adalah adalah sebesar 0,17 .Sedangkan nilai 

tertinggi dari variabel Market To Book Ratio adalah 4,24. Variabel Market To 

Book Ratio memiliki nilai rata-rata sebesar 1,128, lebih besar dari pada standar 

deviasinya yaitu sebesar 0,726. Hasil ini mengindikasikan dalam variabel Market 

To Book Ratio memiliki penyimpangan data yang relatif kecil dari nilai rata – rata. 
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4.3 Uji Asumsi Klasik  

4.3.1 Uji Normalitas  

Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogorov – Smirnov lebih dari 

0,05 (Ghozali, 2016: 165). Tabel hasil uji Kolmogrov-Smirnov adalah sebagai 

berikut:  

             Tabel 1.4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 170 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .19758031 

Most Extreme Differences 

Absolute .094 

Positive .094 

Negative -.054 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.219 

Asymp. Sig. (2-tailed) .102 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data sekunder di olah, 2019 

 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-

Smirnov sebesar 0.102 dengan nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) di batas 

atau lebih besar 0.05 yaitu sebesar 0.102  Hal ini menunjukkan bahwa data 

terdistribusi Normal. Dan dapat di simpulkan lolos dalam uji Normalitas. 
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4.3.2 Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independent) (Ghozali, 2016:103). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabe bebas 

(independent). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam suatu 

model regresi dapat dilihat dari tolerance value atau Variance Inflation Factor 

(VIF). 

 

Tabel 1.5 Uji Multikolineritas Tolarance & VIF 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.086 .031  -2.798 .006   

EPS .000 .000 .228 3.111 .002 .969 1.032 

PER .000 .000 .067 .907 .366 .964 1.037 

MBR .076 .021 .259 3.546 .001 .974 1.027 

a. Dependent Variable: RETURN 

Sumber: Data sekunder di olah, 2019 

 

Pengujian multikolinieritas dilihat melalui nilai VIF dan nilai tolerance, apabila 

nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 maka model regresi tidak mengandung 

multikolinieritas. Dari hasil pengujian dapat diketahui nilai VIF untuk seluruh 

variabel independen pada penelitian ini adalah < 10 dan nilai tolerance > 0,1

 maka seluruh  variabel independen tidak mengandung 

multikolinieritas. Dan dapat disimpulkan lolos dalam uji multikolinieritas. 



33 

 

4.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

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

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang 

berkaitan satu sama lain. Masalah yang timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 

ditemukan pada data runtut waktu (time series). Model regresi yang baik adalah 

yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016:93). Dalam uji autokorelasi dilakukan 

dengan menggunakan metode Durbin Watson. 

Tabel 1.6 Tabel Autokorelasi Durbin Watson 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .367a .135 .119 .19936 1.947 

a. Predictors: (Constant), MBR, EPS, PER 

b. Dependent Variable: RETURN 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2019 

Pengujian autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson. Dari hasil 

pengujian diketahui nilai Durbin Watson adalah 1.947. Jumlah sampel penelitian 

sejumlah 170 dan variabel penelitian 3 dengan nilai DU 1,77295 dimana diketahui 

bahwa pengambilan keputusan dengan kriteria 1,77295 < 1,947 < 4 – 1,77295 

(DU < DW < 4 – DU)  maka kesimpulan bahwa penelitian LOLOS dalam uji 

autokorelasi.    



34 

 

4.3.4  Uji Heterokedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). 

 

Tabel 1.7 Uji Heteros Kedastisitas Uji Glejser 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .092 3 .031 2.045 .110b 

Residual 2.476 166 .015   

Total 2.567 169    

a. Dependent Variable: ABS_RES 

b. Predictors: (Constant), MBR, EPS, PER 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2019 

Setelah di uji Glejser dalam Uji heteroskedastisitas diperoleh semua nilai  

signifikan lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

Heterokedastisitas. 
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Uji Heterokedastisitas menggunakan grafik 

Grafik 1.2 Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Sumber: Data sekunder di olah, 2019 

Dilihat dari hasil uji spss Heteroskedastisitas dengan uji model grafik 

disimpulkan bahwa titik titik atau lingkaran kecil dalam gambar menyebar secara 

luas dan tidak membentuk pola yang mengkerucut dari yang awal mulanya 

menyebar lalu mengkerucut atau menyempit. Disimpulkan bahwa Heteros 

kedastisitas model grafik tidak terjadi Heterokedastisitas atau lolos.  

 

4.3.5 Uji Nilai t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independent secara individual dalam menerangkan variaso 

variabel dependen (Ghozali, 2016:64) 
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Tabel 1.8 Uji T 

                                                                       

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.086 .030851  -2.798 .006 

EPS .000 .000071 .228 3.111 .002 

PER .000 .000205 .067 .907 .366 

MBR .076 .021378 .259 3.546 .001 

a. Dependent Variable: RETURN 

Sumber: Data sekunder di olah, 2019 

 

  Berdasarkan Tabel Uji nilai t. Uji nilai t dilihat dari nilai sig apabila 

kurang dari 0,05 maka hipotesis penelitian diterima. Dari hasil pengujian 

diketahui nilai sig dan koefisien regresi setiap variabel independen sebagai 

berikut:  

1. Uji Hipotesis 1  Nilai sig variabel Earning Per Share adalah 0,002 < 

0,05 dengan nilai ini maka hipotesis pertama diterima. Artinya Earning 

Per Share memiliki pengaruh terhadap Return saham. 

2. Uji Hipotesis 2  Nilai sig variabel Price Earning Ratio adalah 0,366 > 

0,05 dengan nilai ini maka hipotesis kedua ditolak. Artinya Price 

Earning Ratio tidak berpengaruh terhadap Return saham. 

3. Uji Hipotesis 3  Nilai sig variabel Market To Book adalah 0,001 < 0,05 

dengan nilai ini maka hipotesis ketiga diterima. Artinya Market To 

Book memiliki pengaruh terhadap Return saham. 
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Tabel 1.9 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Penelitian Keputusan 

Earning Per Share berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan. 

Di terima 

Price Earning Ratio berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan. 

Di tolak 

Market To Book berpengaruh terhadap return saham perusahaan. Di terima 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2019 

 

4.1 Pembahasan  

4.4.1 Earning Per Share memiliki pengaruh terhadap return saham 

perusahaan. 

Hasil pengujian variabel independen pertama yaitu Earning Per Share 

memiliki pengaruh terhadap return saham perusahaan. Temuan ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Magdalena dan Nugroho (2011) serta Sodikin dan 

Wuldani (2017)  yang menunjukkan bahwa Earning Per Share memiliki pengaruh 

terhadap return saham perusahaan.  

Earnings Per Share adalah rasio keuangan yang memiliki metode hitung 

dengan cara Laba saham dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Earning per 

share sendiri biasanya digunakan para analis keuangan guna mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. 

Rasio yang memiliki nilai persentase rendah berarti manajemen perusahaan belum 
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berhasil untuk memuaskan para pemegang saham, sebaliknya dengan nilai 

prosentasi yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan 

pengertian lain bahwa nialai Earning Per Share yang tinggi akan menarik minat 

para investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Dengan kata lain Earning 

Per Share memiliki kontribusi atas return saham pada suatu perusahaan. 

Dalam hasil pengujian korelasi antara Return saham terhadap Earning Per 

Share  memiliki nilai signifikan yang lebih kecil < 0,05 dimana artinya bahwa 

Earning Per Share memiliki pengaruh terhada Return Saham pada perusahaan 

sector perbankan tahun 2012 - 2017. Dimana tingkat return yang telah dilakukan 

dengan metode pivot. Perbandingan itu dengan formula mencari harga rata rata 

pada tahun penelitian dan dibanding dengan harga rata rata tahun sebelumnya 

return saham digunakan dalam penelitian ini.  

 Dalam penelitian ini Earning Per Share memiliki pengaruh terhadap 

Return Saham. Rasio Earning per share sendiri merupakan gambaran perusahaan 

mengenai seberapa besar perusahaan mampu memberikan timbal balik atas modal 

yang telah disetorkan para investor kepada perusahaan, jadi semakin besar nilai 

dari EPS maka akan semakin menarik minat investor untuk menanam modal atau 

berinvestasi pada suatu perusahaan guna untuk memperoleh keuntungan atas 

modal yang telah disetorkan. 

4.4.2 Price Earning Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan. 

Hasil pengujian variabel independen kedua yaitu Price Earning Ratio 

tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan. Temuan ini mendukung 
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penelitian yang dilakukan oleh M. Masruri (2012) dan Ni Luh Devianasari, Ni 

Putu Santi Suryaniti (2015) yang menunjukkan bahwa Price Earning Ratio tidak 

berpengaruh terhadap return saham perusahaan.  

Price Earning Ratio (PER) adalah salah satu ukuran paling dasar dalam 

analisis saham secara fundamental. Secara mudahnya, PER adalah perbandingan 

antara harga saham dengan laba bersih perusahaan, dimana harga saham sebuah 

emiten dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut 

dalam setahun, dimana sederhananya adalah jika nilai PER semakin tinggi maka 

dianggap perusahaan tersebut memiliki harga yang mahal dan jika nilai PER 

rendah menggambarkan perusahaan memiliki harga yang murah. 

Dalam hasil pengujian korelasi antara Return saham terhadap Price 

Earning Ratio  memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 yakni 0,366 

artinya Price Earning Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor perbankan tahun 2012 – 2017 dimana tingkat return yang telah 

dilakukan dengan metode pivot. Perbandingan itu dilakukan dengan formula, 

harga rata-rata pada tahun penelitian dan dibanding dengan harga rata-rata tahun 

sebelumnya. Seperti Market to Book Ratio dan Earning per Share, PER 

merupakan salah satu rasio pasar yang dapat digunakan investor untuk 

membandingkan antara berapa yang ditawarkan perusahaan (harga saham) dan 

berapa yang seharusnya investor berikan jika dilihat dari pasarnya, oleh karena itu 

dalam penelitian mengenai harga saham maupun return saham perlu 

menggunakan rasio ini meskipun di dalam penelitian ini Price Earning Ratio 

terbukti tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan perbankan.  
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Price earning ratio yang tinggi seharusnya menyebabkan return yang 

semakin kecil, sedangkan PER yang rendah menyebabkan return yang tinggi. 

Kaitannya dengan return saham, PER yang tinggi menunjukkan harga saham yang 

semakin mahal, harga saham yang semakin mahal menunjukkan tingginya 

penyerapan saham tersebut terhadap permintaan, dan faktor permintaan 

merupakan pemicu utama pergerakan harga saham, dengan demikian semakin 

tinggi PER menunjukkan saham memiliki peluang untuk memberikan return 

saham, karena pada kenyataannya untuk mengetahui murah atau tidaknya suatu 

saham kita juga harus menggunakan alternatif lain seperti membandingkan 

perusahaan sejenis di sektornya atau menggunakan rasio rasionya atau metode 

valuasi saham. Kurang tepatnya PER menjadi tolak ukur rendah tingginya suatu 

harga saham menjadi factor investor untuk tidak memilih PER saja dalam 

menentukan rendah tingginya suatu harga saham. 

Dalam penelitian sebelumnya yang di lakukan M.Masruri (2012)  dan Ni 

Luh Devianasari, Ni Putu Santi Suryaniti (2015) juga menyimpulkan bahwa Price 

Earning Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap return saham dan kurang tepat 

jika menggunakan price earning ratio sebagai tolak ukur. 

 

4.4.3 Market To Book Ratio memiliki pengaruh terhadap return saham 

perusahaan. 

Hasil pengujian variabel independen ketiga yaitu Market To Book Ratio 

memiliki pengaruh terhadap return saham perusahaan. Temuan ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Riauwaty di tahun 2014 dan Anindyaguna, B. 
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(2014)  yang menunjukkan bahwa Market To Book Ratio memiliki pengaruh 

terhadap return saham perusahaan.  

Dalam hasil pengujian korelasi antara Return saham terhadap Market To 

Book Ratio memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 dimana artinya 

bahwa Market To Book Ratio memiliki pengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan sector perbankan tahun 2012 - 2017. Dimana tingkat return yang telah 

dilakukan dengan metode pivot. Perbandingan itu dengan formula mencari harga 

rata rata pada tahun penelitian dan dibanding dengan harga rata rata tahun 

sebelumnya return saham digunakan dalam penelitian ini.  

 Dalam penelitian ini Market To Book Ratio memiliki pengaruh terhadap 

Return Saham. Rasio Market To Book Ratio sendiri merupakan gambaran 

perusahaan mengenai seberapa besar perusahaan mampu memberikan timbal balik 

atas modal yang telah disetorkan para investor kepada perusahaan, jadi semakin 

besar nilai dari MBR maka akan semakin menarik minat investor untuk menanam 

modal atau berinvestasi pada suatu perusahaan guna untuk memperoleh 

keuntungan atas modal yang telah disetorkan. 

 

 

 


