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ABSTRAKSI 

 

Setiap investor dalam menanamkan modalnya, selalu mengharapkan 
return saham yang tinggi. Oleh sebab itu para investor harus dapat menilai 
perusahaan mana yang memiliki laba yang tinggi sehingga return sahamnya juga 
tinggi. Harga saham cenderung mengalami fluktuasi yang kebanyakan disebabkan 
oleh factor fundamental dan teknikal. Dalam melakukan analisa fundamental, maka 
diperlukan informasi laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini emiten wajb 
memberikan semua data yang menyangkut laporan keuangan perusahaan kepada 
investor. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, 
diperlukan analisis rasio keuangan diantaranya PER (Price Earning Rasio), DER 
(Debt to Equity Ratio) dan PBV (Price to Book Value).  

 
Dalam penelitian ini populasi yang dijadikan obyek penelitian adalah 

perusahaan Jasa Transportasi yang terdaftar di BEI sebanyak 18 perusahaan. Obyek 
penelitian diambil sampel sebanyak 10 perusahaan Jasa Transportasi yang terdaftar di 
BEI. Peneliti menggunakan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan 
dalam data ini adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 
linier berganda. 

 
Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel Debt to Equity Ratio, Price to 

Book Value, Price Earning Rasio  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return 
saham. 

 
Kata kunci : Return Saham, Price Earning Rasio, Debt to Equity Ratio, Price to 

Book Value  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Return saham adalah suatu tingkat pengembalian saham yang 

diharapkan atas investasi yang dilakukan dalam saham atau beberapa 

kelompok saham melalui suatu portofolio. Kinerja keuangan yang baik 

dari sebuah perusahaan merupakan pertimbangan utama bagi investor. 

Semakin baik tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan maka diharapkan 

harga saham meningkat dan akanmemberikan keuntungan (return) saham 

bagi investor, karena return saham merupakan selisih antara harga saham 

sekarang dan harga saham sebelumnya. Return saham yang tinggi 

merupakan salah satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan dananya 

di pasar modal. Dengan demikian kalau kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba meningkat maka harga saham juga meningkat. Semakin 

tinggi return atau keuntungan yang diperoleh, maka semakin baik posisi 

pemilik perusahaan (Husnan, 2004).  

Return saham merupakan suatu faktor yang mempengaruhi minat 

investor untuk melakukan suatu investasi dalam suatu perusahaan, dengan 

tingginya tingkat pengembalian yang diberikan oleh perusahaan kepada 

investor, maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja 

perusahaan yang baik, sehingga investor yakin bahwa perusahaan tersebut 

akan memberikan efek yang positif terhadap saham yang telah ditanamkan 

investor pada pasar modal (Husnan, 2004). 
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Keadaan tersebut menuntut kebutuhan dana yang cukup bagi 

perusahaan jasa transportasi untuk bertahan dan bersaing. Salah satu cara 

yang diambil perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana guna 

mengembangkan agar tetap dapat bersaing adalah penjualan saham 

perusahaan kepada masyarakat melalui pasar modal. Pasar modal memiliki 

peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

suatu negara karena memiliki fungsi ekonomi dan fungsi keuangan 

(Husnan, 2003). Dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan 

saham di pasar modal maka akan meningkatkan nilai perusahaan, karena 

dengan banyaknya investor yang percaya pada perusahaan tersebut, berarti 

perusahaan dapat menggunakan asset dan aktiva yang dimiliki secara 

efisien, sehingga harga saham perusahaan tersebut akan meningkat serta 

return saham perusahaan pun meningkat, serta efek yang positif bagi 

pertumbuhan ekonomi Negara. 

Pengertian klasik pasar modal adalah suatu bidang usaha 

perdagangan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan sekuritas 

efek. Pasar modal adalah pertemuan antara peminjam modal dan pembeli, 

dan bentuk kegiatan ini berada di suatu tempat dimana pemberi modal 

(investor) dan peminjam modal dapat bertemu secara langsung. Seorang 

investor atau calon investor dalam membuat keputusan untuk membeli 

sejumlah saham suatu perusahaan, dengan terlebih dahulu melakukan 

analisis terhadap saham tersebut. Hal ini bertujuan untuk melihat kualitas, 

prospek dan tingkat risiko saham (Husnan, 2004). 
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Semua perusahaan jasa transportasi di Indonesia dalam era 

globalisasi selayaknya berusaha untuk memproduksi barang dan jasa 

berkualitas tinggi dengan biaya rendah dalam rangka meningkatkan daya 

saing baik di pasar domestik maupun di pasar global. Sebab tujuan utama 

investor adalah memaksimalkan kekayaan atau investasinya. 

Perkembangan jumlah perusahaan jasa transportasi tersebut tidak 

atau belum didukung oleh pengawasan yang ketat, hal ini menimbulkan 

banyak permasalahan dalam dunia bisnis yang dapat menyebabkan 

perusahaan mengalami pailit (dilikuidasi). Sebagaimana diketahui 

perusahaan jasa transportasi merupakan industry yang dalam kegiatannya 

mengandalkan modal dari investor, oleh karena itulah perusahaan jasa 

transportasi harus dapat menjaga kesehatan uang atau likuiditasnya. 

Untuk pengambilan keputusan ekonomi para pelaku bisnis dan 

pemerintah membutuhkan informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan 

perusahaan. Analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk 

memahami informasi laporan keuangan. Analisis keuangan merupakan 

alternatif untuk menguji apakah informasi keuangan bermanfaat untuk 

melakukan prediksi harga saham. Apabila harga saham meningkat berarti 

pula nilai perusahaan meningkat. Tujuannya untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan, bagi perusahaan yang go public akan lebih mudah mengukur 

nilai perusahaan dibanding dengan perusahaan yang tidak go public. 

Analisis rasio keuangan didasarkan pada data keuangan historis 

yang tujuan utamanya adalah memberi suatu indikasi kinerja perusahaan 

pada masa yang akan datang. Analisis rasio keuangan merupakan alternatif 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



4 
 

 

untuk menguji apakah informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi 

keuangan perusahaan bermanfaat untuk melakukan klasifikasi atau 

prediksi terhadap return saham di pasar modal. Dengan analisis rasio 

keuangan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dibidang 

keuangan. Investor sebelum melakukan investasi pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI melakukan analisis kinerja perusahaan antara lain 

menggunakan rasio keuangan untuk mengetahui return saham perusahaan. 

Investor akan memanfaatkan semua informasi dan kinerja keuangan 

perusahaan terhadap harga pada pengambilan keputusan beli atau jual 

sehingga saham sekarang merefleksikan semua informasi yang diketahui. 

Berdasarkan Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010 mencatat 

data empiris mengenai perkembangan Return saham tertinggi dan terendah 

selama periode tersebut, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.  Return Saham Perusahaan Jasa Transportasi di BEI Tahun 

2008-2010 

No Emiten 2008 2009 2010 

1 PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) -0,67 0,00 -0,44 

2 PT. Berlian Laju Tangker Tbk (BLTA) -0,78 0,12 -0,49 

3 PT. Centris Multi Persada Pratama (CMPP) 0,15 -0,17 -0,30 

4 PT. Humpus Intermoda Transpostasi Tbk (HITS) -0,10 0,09 -0,33 

5 PT. Indonesia Air Transport Tbk (IATA) -0,55 0,00 0,00 

6 PT. Mitra Internasional Resources Tbk (MIRA) -0,32 -0,39 -0,24 

7 PT. RIG Tanders Tbk (RIGS) -0,48 0,65 0,03 

8 PT. Steady Safe Tbk (SAFE) -0,57 0,12 0,00 

9 PT. Samudra Indonesia Tbk (SMDR) -0,60 0,38 0,09 

10 PT. Pelayaran Tempuran Mas Tbk (TMAS) -0,48 -0,05 -0,13 

11 PT. Panorama Transportasi Tbk (WEHA) -0,72 -0,08 0,67 

12 PT. Zebra Nusantara (ZEBRA) -0,41 0,00 0,00 
           Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



5 
 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa return saham pada 

perusahaan jasa transportasi mengalami pergerakan fluktuatif yang 

cenderung menurun. Dimana hal tersebut ditengarai dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah price earning ratio, price to book 

value dan dept to equity ratio. Hal tersebut didukung dengan penelitian 

terdahulu yang mengalami permasalahan yang sama dimana diantaranya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Suhardiyah (2010) yang 

menyatakan bahwa dalam melakukan investasi pada saham sebaiknya 

investor melakukan pembelian pada saham yang memiliki PER yang 

rendah karena saham tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk 

meningkatkan harganya sehingga dapat memberikan peluang untuk 

mendapatkan capital gain. Sebaliknya pada saat saham perusahaan 

memiliki PER yang lebih tinggi dari PER rata-rata industri sebaiknya 

pemodal melakukan penjualan sahamnya untuk mendapatkan return yang 

tinggi. 

Tidak hanya itu penelitian yang dilakukan oleh Fidriyah (2004) 

yang menyatakan bahwa beberapa alasan investor sering memakai rasio 

PBV dalam menganalisa investasi, antara lain karena nilai buku 

mempunyai nilai relatif stabil dan dapat dibandingkan dengan harga pasar. 

Investor yang kurang percaya pada penilaian dengan metode nilai sekarang 

dapat menggunakan PBV sebagai perbandingan. Alasan lain adalah karena 

apabila terdapat kesamaan standar akuntasi diantara perusahaan yang akan 

dianalisa, maka rasio PBV antara perusahaan yang satu dapat 

dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang sejenisnya sebagai 

petunjuk adanya undervaluation/overvaluation. 
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Demikian halnya penelitian yang dilakukan oleh Suwarno dalam 

Suardana (2008) yang menyatakan bahwa Debt to Equity Rato (DER) 

menunjukkan berapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin 

utang. Kreditur lebih menyukai rasio utang yang rendah karena semakin 

rendah rasio ini, maka semakin besar perlindungan terhadap kerugian 

kreditur dalam peristiwa likuidasi. Di sisi lain, pemegang saham akan 

menginginkan leverage yang lebih besar karena akan dapat meningkatkan 

laba yang diharapkan. 

Berdasarkan permasalahan dan dukungan beberapa penelitian yang 

telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH PRICE TO BOOK VALUE (PBV),  PRICE 

EARNING RATIO (PER),  DAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER), 

TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN JASA 

TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA (BEI)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjalasan dan latar belakang tersebut diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah Price Book Value (PBV) berpengaruh terdapat Return Saham ? 

2. Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terdapat Return Saham ? 

3. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terdapat Return Saham ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. untuk menganalisa  Price Book Value (PBV), berpengaruh terhadap 

Return Saham pada Perusahaan  Jasa Transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia ?  

2. Untuk menganalisa  Price Earning Ratio (PER), berpengaruh terhadap 

Return Saham pada Perusahaan  Jasa Transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia ?  

3. Untuk  menganalisa Debt to Equity Ratio (DER), berpengaruh 

terhadap Return Saham pada Perusahaan  Jasa Transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?  

1.4 Manfaat Penelitian 

  Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi : 

1. Perusahaan 

Memberikan informasi dan diharapkan akan menjadi bahan 

pertimbangan nantinya dalam mengambil kebijakan manajemen 

khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan 

2. Investor 

Dapat menjadi bahan dan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan investasi di bursa saham dan menganalisis faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi return saham. 
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