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ABSTRAKSI 

Investasia adalah penempatan dan pada berbagai asset untuk mendapatkan 
pengembalian dimasa depan secara optimal. Investor selalu mencari alternatif 
investasi yang memberikan return tertinggi dengan tingkat risiko tertentu. Untuk 
melakukan investasi dalam bentuk saham diperlukan analisis untuk mengukur nilai 
saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal.Faktor fundamental 
perusahaan yang umumnya ditunjukkan dalam laporan keuangan yang merupakan 
salah satu ukuran kinerja perusahaan. Faktor fundamental sering digunakan untuk 
memprediksi harga saham. Tujuan investasi adalah untuk memperoleh return 
(Tingkat keuntungan) yang optimal. Artinya membeli asset yang memberikan 
pendapatan paling tinggi dengan tingkat resiko yang tertentu.Tujuan Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental terhadap return saham 
pada perusahaan lemabaga keuangan yang go public dan listed di BEI.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan lembagakeuangan yang go 
publicdanlisteddi BEI. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling, maka jumlah sampel yang dipakai 
sebanyak 3 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan periode 2008-2012 yang 
diambil dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk pengujian data menggunakan 
analisis regresi linear berganda dengan asumsi klasik menggunakan program SPSS. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan semua variabel tidak 
berpengaruh terhadap return saham, dan secara parsial hasil menunjukkan tidak ada 
variabel yang berpengaruh terhadap return saham.  

 
Kata Kunci: Return Saham, ROA, ROE, NPM, DER, PBV, dan EPS. 
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ABSTRACT 

 
Investmentis the placementand the various assets to obtain optimum 

returns in the future. Investor sare always looking for investment alternative sthat 
provide the highest return with a certain degree of risk. To investin shares of 
analysis needed to measure the value of shares, namely fundamental analysis and 
technical analysis. The company's fundamental saregene rally shown in the 
financial statements whic his one measure of the performance of the company. 
Fundamental factors are often used to predict stock prices. Investment objective is 
toob tain areturn (rate of return) isoptimal. This means buying assets that provide 
the high estrevenuewi tha particular level of risk. Objective This study aims to 
investigate the influence of fundamental factorson stock returns of financial 
lemabaga company went publicand listedon the Stock Exchange. 

The populationin this studyis afinancial institution that went publicand 
listedon the Stock Exchange. Sampling technique in this study using purposive 
sampling method, the number of samples usedas much as3 companies. The data 
usedinthis studyis asecondary data obtained from the 2008-2012 period financial 
statement dataare taken from the Indonesia Stock Exchange. As fortest data using 
multiple linearregression analysis with the classical assumptions using SPSS. 

The results showed that all the variables simultaneously has no effecton 
stock returns, and the partial results show no variables that influence stock returns 
 
 
Keywords: Stock Return, ROA, ROE, NPM, DER, PBV, and EPS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Maraknya investasi di pasar modal mengakibatkan meningkatnya jumlah 

investor yang beralih dari sektor perbankan ke dalam sektor pasar modal. Investor 

dalam  menanamkan dananya membutuhkan berbagai informasi yang berguna untuk  

memprediksi hasil investasinya dalam pasar modal. Informasi yang biasa digunakan 

oleh para investor dikelompokkan dalam dua hal yaitu informasi fundamental dan  

informasi yang bersifat teknikal . 

Investasi di pasar modal dinilai menarik karena terdapat banyak pilihan dan 

setiap pilihan memiliki tingkat resiko yang berbeda- beda. Di pasar modal investasi 

saham resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan investasi pada obligasi, demikian 

pula investasi obligasi resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan investasi pada 

deposito berjangka, bahkan resiko antar saham perusahaan yang satu dengan yang 

lainnya walaupun dalam satu  industri  yang sama ternyata berbeda, hal ini 

disebabkan oleh perbedaan pemasaran, produksi, keuangan, kualitas produk dan 

faktor lain baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.  

Informasi fundamental adalah informasi yang berhubungan dengan kondisi 

perusahaan yang umumnya ditunjukkan dalam laporan keuangan yang merupakan 

salah satu ukuran kinerja perusahaan. Informasi fundamental sering digunakan untuk 

memprediksi harga saham. Dari laporan keuangan dapat diketahui beberapa informasi 
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fundamental antara lain : Rasio-rasio keuangan, arus kas, serta ukuran-ukuran kinerja 

lainnya yang dihubungkan dengan return saham.  

Belakangan ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa ekonomi yang 

mempengaruhi keadaan perekonomian di Indonesia. Adanya ketentuan baru tentang 

harga tarif cukai spesifik, turunya daya beli masyarakat dan sangat mempengaruhi 

keadaan perusahaan lembaga keuangan khususnya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Mengingat perusahaan Lembaga keuangan juga memberikan 

kontribusi yang cukup besar bagi negara, maka dirasa perlu untuk mengkaji 

perusahaan lembaga keuangan dalam penelitian ini. Dengan adanya motivasi untuk 

mengetahui faktor dari dalam perusahaan yang mempengaruhi return saham, peneliti 

mengadakan penelitian pada perusahaan yang go public di Indonesia terutama yang 

tercatat di BEI. Lebih lanjut penelitian ini difokuskan pada perusahaan lembaga 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 Tujuan investasi adalah untuk memperoleh return (Tingkat keuntungan) yang 

optimal. Artinya membeli asset yang memberikan pendapatan paling tinggi dengan 

tingkat resiko yang tertentu. Pada kenyataan pendapatan yang diharapkan berbanding 

lurus dengan resiko yang dihadapi. Hal ini berarti investor menginginkan 

mendapatkan pendapatan yang besar,  maka mengandung resiko yang besar pula. 

Investor dalam upaya meningkatkan tingkat pengembalian atas investasi melakukan 

tindakan berupa memeksimumkan  expected retrun pada berbagai tingkat resiko, atau 

meminimumkan risiko pada berbagi tingkat expected retrun (Tandelilin, 1991). 
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Tingkat pengembalian yang diharapkan yang diharapkan investor merupakan jumlah 

probabilitas  keuntungan pada serangkaian peristiwa yang mugkin terjadi. 

 Untuk memperoleh return yang optimal diperlukan analisis yang disertai 

dengan pengetahuan yang cukup terhadap rasio-rasio keuangan yang dapat 

mempengaruhi return perusahaan. Untuk melakukan analisis diperlukan banyak 

informasi dari berbagai sumber yang menyangkut berbagai aspek berkaitan dengan 

investasi dan return dari saham – saham di pasar modal dapat diperoleh melalui 

deviden dan capital gain. Makin banyak kinerja suatu perusahaan yang menerbitkan 

saham akan makin tinggi laba usahanya dan semakin banyak keuntungan yang 

mungkin diminati pemegang saham. Disamping itu juga semakin besar kemungkinan 

harga saham akan naik demikian pula sebaliknya. 

 Sebagai contoh, berikut hasil perhitungan return saham perusahaan lembaga 

keuangan yang go public di Bursa Efek Indonesia : 
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Tabel 1.1 
 Hasil Perhitungan Return Saham Perusahaan Lembaga Keuangan yang  

go public di BEI 
Periode 2008 sampai dengan 2012 

 

Nama Perusahaan 
Periode Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 

Adira Dinamika Multi Finance  (0.34) 3.72 0.75 0.95 (0.23) 

Buana Finance  (0.01) (0.31) 0.44 0.24 0.39 

Clipan Finance Indonesi (0.43) 0.28 1.93 (0.35) (0.06) 

BFI Finance Indonesia (0.23) 2.13 1.40 0.53 (0.64) 

Mandala Multi Finance  (0.53) 1.17 1.16 0.66 (0.32) 

Trust Finance Indonesia (0.09) 0.09 (0.04) 1.19 (0.35) 

Wahana Ottomitra Multiartha (0.86) 0.82 2.87 (0.60) (0.26) 

Sumber : PT. Bursa Efek Indonesia, 2014 

Dari hasil perhitungan return saham selama 5 tahun terakhir pada perusahaan 

lembaga keuangan diatas  menunjukan bahwa return saham cenderung  berfluktuasi 

beberapa tahun terakhir. Ini ditunjukkan pada tahun 2008 return saham pada 

perusahaan lembaga keuangan mengalami keadaan minus, pada 2009 return saham 

mengalami peningkatan pada beberapa perusahaan lembaga keuangan, tahun 2010 

cenderung berfluktuatif untuk beberapa perusahaan, pada 2011 terjadi penurunan 

return saham di berbagai perusahaan lembaga keuangan, sedangkan pada tahun 2012 

mengalami penurunan kembali 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Magin( NPM), Debt to Equty Ratio  

(DER), Price to Book Value (PBV), Earning Per Share (EPS) sebagai variabel bebas 
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yang berpengaruh tehadap return saham sebagai variabel terikat. Berikut daftar 

Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) Net Profit Magin( NPM), Debt to 

Equty Ratio  (DER), Price to Book Value (PBV), dan Earning Per Share (EPS) dari 

tahun 2008 sampai dengan 2012 : 

Tabel 1.2 
Daftar Rata – Rata (ROA), (ROE), (NPM), (DER),  

(PBV), (EPS), (DPR), (DPS)   
Periode 2008 sampai dengan 2012 

 

Nama Perusahaan 

Rata – Rata  

ROA 
(%) 

ROE 
(%) 

NPM 
(%) 

DER 
PBV 
(Rp) 

EPS 
(Rp) 

Adira Dinamika Multi 
Finance  

24.64 54.33 29.85 1.87 3570.86 1337.30 

Buana Finance  4.52 10.53 21.23 1.36 645.92 50.19 
Clipan Finance 
Indonesia 

9.05 15.53 41.72 0.78 545.72 63.79 

BFI Finance Indonesia 11.40 23.51 32.63 1.14 2269.95 411.85 
Mandala Multi Finance 6.25 31.47 16.01 4.05 382.59 89.74 
Trust Finance Indonesia 7.18 14.36 30.69 1.02 355.68 37.80 
Wahana Ottomitra 
Multiartha 

2.27 18.70 3.21 7.89 195.23 23.23 

Sumber : PT. Bursa Efek Indonesia, 2014 

 

Dari tabel yang disajikan di atas dapat diambil 8 (delapan) kesimpulan, yaitu 

pertama: pada Return On Asset (ROA) perusahaan Adira Dinamika Multi Finance 

memiliki nilai paling tinggi, sedangkan pada perusahaan Wahana Ottomitra 

Multiartha memiliki nilai  ROA paling rendah. Kedua: pada nilai Return On Equity 

(ROE) perusahaan Adira Multi Finance , sedangkan pada perusahaan Buana Finance 

memiliki ROE paling rendah. Ketiga: pada nilai Net Profit Margin (NPM) tertinggi 

dimiliki oleh perusahaan BFI Finance Indonesia dan terendah pada perusahaan 
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Wahana Ottomitra Multiartha. Keempat: nilai DER tertinggi adalah perusahaan 

Wahana Ottomitra Multiartha dan nilai DER terendah pada perusahaan Mandala 

Multi Finance. Kelima: nilai PBV tertinggi dimiliki oleh perusahaan Adira Dinamika 

Mulifinance dan terendah pada perusahaan Wahana Ottomitra Multiartha. Keenam: 

nilai EPS tertinggi dimiliki oleh perusahaan Adira Dinamika Mulifinance dan 

terendah pada perusahaan Buana Finance. 

Menurut Rousana (1997) menyebutkan bahwa di indonesia indikator ROA 

merupakan pengukuran umum terhadap kinerja perusahaan. Return On Assets 

menunjukan kemampuan untuk menghasilkan laba dari pemanfaatan dari seluruh 

aktiva yang digunakan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen 

perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Jika rasio ini meningkat 

maka dapat mempengaruhi investor untuk berinvestasi yang dapat menaikan harga 

saham sehingga return saham juga akan meningkat. (Tandelilin,2001 : 240) 

Return On Equity (ROE) adalah rasio antara laba setelah pajak atau Net 

Income After Tax (NIAT)  terhadap total asset. ROE menunjukan kinerja keuangan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva yang digunakan untuk 

operasional perusahaan. ROE digunakan untuk mengetahui kinerja menejemen 

perusahaan dalam menggunakan sumberdaya yang ada dengan melihat sejauh mana 

pertumbuhan profitabilitas perusahaan.  Jika rasio ini meningkat maka dapat 

mempengaruhi investor untuk berinvestasi dan harga saham naik maka return saham 

juga meningkat. (Tandelilin, 2001 : 240). 
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Menurut Alexandri (2008 : 200) Net Profit Margin atau NPM merupakan 

rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian 

keuntungan bersih tehadap pengembalian bersihnya. Nilai NPM yang semakin besar 

maka semakin efisien biaya yang dikeluarkan sehingga tingkat pengembalian 

keuntungannya bersih semakin besar pula. (Ang, 1997). Semakin besar kinerja NPM,  

maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan 

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio 

ini menunjukan berapa besar presentasi laba yang diperoleh dari setiap penjualan. 

Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba yang tinggi. (Bastian dan Suhardjono, 2006: 299) 

Menurut Ryanto (1997 : 333) DER merupakan perbandingan antara total 

hutang dengan total modal yang digunakan dalam perusahaan. Dengan demikian 

dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, 

sehingga dapat dilihat tingkat resiko taktertagihnya suatu hutang. Semakin kecil 

hutang yang dipakai untuk mendanai perusahaan maka tingkat resikonya juga 

semakin kecil, hal ini akan membuat meningkatnya harga saham dan menghasilkan 

return saham. DER menggambarkan sejauh mana laba modal pemilik dapat menutupi 

utang-utang kepada pihak luar, semakin kecil rasio ini akan semakin baik, (Fakhrudin 

dan Hadianto, 2001 : 61). 

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio pasar (market ratios) yang 

digunakan untuk mengukur kinerja harga saham terhadap nilai bukunya (Robert Ang, 

2007). Hubungan antara harga pasar saham dengan nilai buku per lembar saham bisa 
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juga dipakai sebagi pendekatan alternative untuk menentukan nilai suatu saham, 

karena secara teoritis nilai pasar suatu saham haruslah mencerminkan nilai bukunya. 

Rasio ini merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku equitas 

perusahaan menunjukan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan jumlah relative 

terhadap jumlah modal yang diinvestasikan oleh pihak investor. 

Menurut Tandellin (2001 : 241), Earning Per Share suatu perusahaan 

menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua 

pemegang saham perusahaan.Menurut Kasmir (2010 : 115), rasio ini memperlihatkan 

tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. 

Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang 

saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham 

meningkat. 

Sehubungan dengan ini maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu 

penelitian mengenai “Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Return Saham 

Pada Perusahaan Lembaga Keuangan Yang Go Public dan Listed DI Bursa 

Efek Indonesia Periode 2008 sampai dengan 2012”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Apakah terdapat pengaruh faktor fundamental perusahaan secara simultan 

terhadap return saham pada perusahaan Lembaga Keuangan yang terdaftar di 

BEI periode tahun 2008-2012 ? 

2. Apakah terdapat pengaruh faktor fundamental perusahaan secara parsial 

terhadap return saham pada perusahaan Lembaga Keuangan yang terdaftar di 

BEI periode tahun 2008-2012 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, secara 

garis besar tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor fundamental perusahaan 

secara simultan terhadap return saham pada perusahaan Lembaga Keuangan 

yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2008-2012. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor fundamental perusahaan 

secara parsial terhadap return saham pada perusahaan Lembaga Keuangan 

yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2008-2012. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai referensi bagi investor dalam menanamkan modalnya pada 

perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan Lembaga Keuangan di 

Indonesia dengan melihat dari sudut pandang faktor fundamental. 
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2. Sebagai referensi bagi penulis yang tertarik untuk meneliti tentang pasar 

modal di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan faktor fundamental. 
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