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Abstrak—Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menguji pengaruh rasio pasar terhadap return 

saham badan usaha perbankan di Indonesia. Data 

dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 

keuangan badan usaha perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010, return 

saham diperoleh dari beberapa situs keuangan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan berupa 

purposive sampling dengan kriteria sampel 

merupakan badan usaha sektor perbankan yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2010 berturut-turut, 

aktif memperdagangkan sahamnya pada periode 

2008-2010 serta telah menerbitkan dan 

mempublikasikan laporan keuangan periode 2008-

2010 yang telah diaudit. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel Price to 

Book Value (PBV), Price to Earning Ratio (PER) dan 

Earning Per Share (EPS) terhadap return saham 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2010 tidak berpengaruh baik secara 

simultan ataupun parsial. Hal ini disebabkan karena 

data yang berfluktuasi tinggi serta periode 

pengamatan dalam penelitian ini adalah periode 

krisis 2008 sampai terjadinya rebound 2010. 

 

Kata kunci – earning per share, price to earning ratio, 

price to book value, return saham. 

 

I. PENDAHULUAN 

Menurut Elton, et al. [1], saham dapat 

didefinisikan sebagai surat berharga yang menjadi 

bukti penyertaan atau kepemilikan individu 

maupun industri dalam suatu badan usaha. Return 

saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati 

oleh pemodal atas suatu investasi saham yang 

dilakukan (Ang, [2]). Setiap investasi baik jangka 

pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan 

utama untuk mendapatkan keuntungan yang 

disebut return baik langsung maupun tidak 

langsung. Pada saat melakukan investasi, investor 

yang rasional akan mempertimbangkan dua hal, 

yaitu expected return (tingkat kembalian yang 

diharapkan) dan risk (resiko) yang terkandung 

dalam alternatif investasi yang dilakukan. Investor 

dalam melakukan investasi saham, harapan yang 

diinginkan adalah memperoleh return. Investor 

bersedia membeli saham perusahaan tertentu 

karena adanya return saham yang diharapkan akan 

direalisasikan pada masa mendatang dalam bentuk 

dividen dan capital gain (Jogiyanto, [3]). 

Secara umum faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap return saham terdiri dari faktor 

fundamental, faktor pasar dan faktor makro. 

Fabozzi [4] menyatakan bahwa dalam analisis 

sekuritas ada dua pendekatan yaitu analisis 

fundamental (rasio) dan analisis teknikal (faktor 

pasar dan faktor makro). Karena faktor makro dan 

faktor pasar bersifat uncontrollable sehingga tidak 

dapat dikendalikan perusahaan, maka yang perlu 

dikaji lebih jauh adalah faktor fundamental. Faktor 

fundamental merupakan faktor yang berhubungan 

dengan kinerja badan usaha. Menurut Suardana 

[5], return saham merupakan suatu variabel yang 

muncul dari perubahan harga saham sebagai 

akibat dari reaksi pasar karena adanya 

penyampaian informasi keuangan (faktor 

fundamental) suatu entitas ke dalam pasar modal. 
Faktor fundamental yang dapat digunakan 

untuk memprediksi return saham adalah berupa 

analisis rasio, yaitu Rasio Aktifitas, Rasio 

Profitabilitas dan Rasio Pasar (Pasaribu, [6]). 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan serta efisiensi badan 

usaha dalam menghasilkan penjualan dengan 

mendayagunakan aktiva yang dimiliki. Rasio 

aktivitas antara lain terdiri dari Total Assets 

Turnover (TATO) dan Inventory Turnover (ITO). 

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan badan usaha dalam 

menghasilkan laba dari sumber dana yang 

dimiliki. Rasio profitabilitas yang berkaitan 

dengan efisiensi badan usaha dalam menghasilkan 
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laba, yaitu Return On Assets (ROA) dan Return 

On Equity (ROE). Rasio pasar (Market Ratio) atau 

rasio saham adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur nilai saham. Rasio pasar yang berkaitan 

dengan dengan tingkat pengembalian investasi 

antara lain Earning Per Share (EPS), Price to 

Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value 

(PBV). 

Penelitian-penelitian dibidang pasar modal 

telah banyak dilakukan, diantaranya tentang 

pengaruh rasio keuangan terhadap return saham. 

Pasaribu [6] meneliti pengaruh rasio keuangan 

terhadap return saham. Rasio pasar yang 

digunakan adalah Price to Earning Ratio (PER), 

Price to Book Value (PBV) dan Earning Per 

Share (EPS), dan dengan menggunakan lima 

proksi rasio keuangan lainnya seperti rasio 

pertumbuhan badan usaha, rasio profitabilitas, 

rasio leverage, rasio likuiditas, rasio turnover 

menunjukkan hasil berpengaruh signifikan. 

Penelitian Poernamawatie [7] memberikan hasil 

signifikan baik secara parsial maupun simultan 

antara rasio PER dan PBV terhadap return saham 

badan usaha manufaktur di BEI periode 2003-

2006. Hasil penelitian Marviana [8] pada industri 

perbankan di BEI periode 2003-2007 memberikan 

hasil signifikan untuk pengaruh parsial Price to 

Earning Ratio (PER) dan Earning Per Share 

(EPS) terhadap return saham, sedangkan 

penelitian Parhusip [9] untuk saham-saham 

perbankan BEI periode 2005-2007 menjelaskan 

hasil parsial yang positif signifikan untuk Earning 

Per Share (EPS) tapi tidak signifikan untuk Price 

to Earning Ratio (PER) dan signifikan untuk 

persamaan simultannya yang terdiri dari tiga 

variabel independen yakni Price to Earning Ratio 

(PER), Earning Per Share (EPS) dan DER (debt to 

equity ratio). Penelitian Nora [10] untuk saham 

perbankan periode 2007-2009 menjelaskan 

hubungan Price to Earning Ratio (PER) terhadap 

return saham adalah negatif signifikan dan 

Earning Per Share (EPS) negatif tidak signifikan. 

Penelitian terbaru oleh Danari [11] untuk 

pengaruh rasio pasar terhadap return saham LQ 45 

di BEI periode 2007-2010 hanya EPS yang secara 

parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

return saham. Beberapa penelitian terhadap return 

saham perbankan menggunakan rasio CAMEL 

sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang 

sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, 

dan beberapa penelitian terbaru (periode 2003-

2010) menjelaskan secara simultan rasio CAMEL 

memberi pengaruh signifikan terhadap return 

saham perbankan dengan kisaran hasil R square 

21.7%-33.9% yang berarti 66.1%-78.3% return 

saham perbankan dapat dijelaskan oleh variabel 

lainnya (Bora’a, [12]). 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

masukan kepada investor mengenai pengaruh rasio 

pasar terhadap return saham yang diperoleh oleh 

investor jika menanamkan modalnya. Rasio pasar 

dipilih karena berkaitan langsung dengan tingkat 

pengembalian investasi. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan explanatory 

untuk menjelaskan hubungan kausal atau sebab-

akibat antara variabel-variabel pengujian hipotesis. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kuantitatif dengan menggunakan data 

rasio, yang diukur dalam suatu skala numerik 

(angka) dan data rasio adalah data yang diukur 

dengan suatu proporsi.  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Bentuk data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan tahunan (annual report) yang 

diterbitkan oleh badan usaha yang menjadi objek 

penelitian selama periode 2008-2010, yang 

meliputi data Price to Book Value (PBV) Price to 

Earning Ratio (PER) dan Earning Per Share 

(EPS) badan usaha dan laporan keuangan badan 

usaha diperoleh dan dihitung dari Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD). Pengumpulan 

data yang diinginkan dilakukan melalui observasi 

tidak langsung dengan membuka website dari 

objek yang diteliti. Data laporan keuangan 

diperoleh dari website www.idx.co.id dan  data 

return saham diperoleh dari website 

www.yahoofinance.com.  Dari sumber data diatas 

diperoleh laporan keuangan, return saham, 

gambaran umum bank serta pengembangannya 

yang kemudian digunakan untuk penelitian.  

Populasi penelitian ini seluruh badan usaha 

perbankan di Indonesia periode 2008-2010. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah badan usaha perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2008-2010. 

Metode pengambilan sampel adalah purposive 

sampling yaitu suatu metode dimana pengambilan 

data-data dengan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria 

tersebut meliputi: (1) badan usaha perbankan yang 

secara kontinyu terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dari periode tahun 2008 sampai dengan tahun 

2010, (2) badan usaha perbankan yang aktif 

memperdagangkan sahamnya pada periode 2008-

2010, (3) badan usaha telah menerbitkan dan 

mempublikasikan laporan keuangan yang telah 

diaudit pada periode 2008-2010. Dipilihnya badan 

usaha perbankan sesuai dengan maksud dan tujuan 

penelitian. Berdasarkan purposive sampling, 

diperoleh 14 badan usaha perbankan yang diteliti. 

Variabel independen dalam penelitian 

mencakup Price Book Value (PBV), Price to 

Earning Ratio (PER) dan Earning Per Share 
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(EPS). Price to Book Value (PBV) adalah 

perbandingan antara harga saham dengan nilai 

buku ekuitas badan usaha per lembar saham yang 

didapat dari total ekuitas dibagi dengan jumlah 

saham yang beredar. Price to Earning Ratio (PER) 

adalah perbandingan antara harga saham pada 

penutupan (closing price) dengan pendapatan per 

lembar saham (EPS). Earning Per Share (EPS) 

adalah perbandingan antara laba setelah pajak dan 

saham yang beredar (outstanding shares). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Return saham (Return). Capital gain/loss adalah 

bentuk return saham, didapat dari selisih dari 

harga saham sekarang relatif dengan harga periode 

yang lalu. Dalam penelitian ini digunakan harga 

saham penutupan (closing price) rata-rata selama 

tiga bulan setelah tutup buku tahunan perbankan 

(per Maret). Untuk mengetahui pengaruh Price to 

Book Value (PBV), Price to Earning Ratio (PER) 

dan Earning Per Share (EPS) sebagai variabel 

rasio pasar terhadap Return Saham (Return) 

perbankan di BEI sebagai variabel dependen 

digunakan model analisis linear berganda. 

Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

Return = α+ β1PBV+  β2PER +  β3EPS + e 
Keterangan: 

Return : Return saham  

α    : Konstanta 

β1 : Koefisien regresi price to book 

value  

β2 : Koefisien regresi price to 

earning ratio 

β3 : Koefisien regresi earning per 

share 

PBV : Price to Book Value  

PER : Price to Earning Ratio 

EPS : Earning Per Share  

                 e : Kesalahan acak. 

Untuk menguji validasi model, berikutnya 

dilakukan pengujian perhitungan statistik nilai R
2
, 

yang digunakan adalah adjusted R
2
 karena ini 

merupakan salah satu indikator untuk mengetahui 

pengaruh penambahan satu variabel independen 

kedalam satu persamaan regresi. Nilai dari 

adjusted R
2
 benar-benar menunjukkan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Koefisien determinasi atau kuadrat dari koefisien 

korelasi memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1 

atau 0< R2 <1. Terakhir dilakukan uji F dan uji T 

atas kontribusi pengaruh dari variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen. Uji F (F-

test) digunakan untuk menguji goodness of fit test 

yang menunjukkan variasi pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel 

dependen. Signifikan atau tidaknya dilakukan 

dengan cara melihat nilai probabilitas sig. dari Uji 

F lebih kecil dari 0.05 maka dinyatakan pengaruh 

simultan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah signifikan. Uji t (t-test) 

dimaksudkan untuk melihat signifikasi dari 

pengaruh variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen, dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan (dalam 

regresi majemuk). Signifikan atau tidaknya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dilakukan melihat nilai probabilitas atau 

sig dari Uji t. Jika nilai sig < 0.05 maka pengaruh 

parsial dari variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah signifikan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
TABEL 1.  Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel Min max mean Std. Dev. 

PBV 0.32 3.29 1.41 0.76 

PER -1.64 54.55 13.44 8.76 

EPS -297.06 469.04 85.51 133.92 

RETURN -1.00 1.08 0.17 0.46 

Tabel 1 menunjukkan hasil dari statistik 

deskriptif dari variabel independen dan variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini. 

Variabel Price to Book Value (PBV) memiliki 

nilai minimum 0.32, nilai maksimum 3.29, nilai 

rata-rata 1.41 dan deviasi standar 0.75. Rata-rata 

PBV menunjukkan rata-rata harga saham badan 

usaha perbankan yang terdaftar di BEI tahun 

2008-2010 lebih besar dari pada nilai bukunya. 

Variabel Price to Earning Ratio (PER) memiliki 

nilai minimum -1.64, nilai maksimum 54.55, nilai 

rata-rata 13.44 dan deviasi standar 8.76. Rata-rata 

PER menunjukkan rata-rata harga saham badan 

usaha perbankan yang terdaftar di BEI tahun 

2008-2010 lebih besar dari pada pendapatan per 

lembar sahamnya. Variabel Earning Per Share 

(EPS) memiliki nilai minimum -297.06, nilai 

maksimum 469.04, nilai rata-rata 85.51 dan 

deviasi standar 133.92. Nilai rata-rata EPS yang 

positif menunjukkan rata-rata badan usaha 

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 

mendapatkan laba. Variabel Return Saham 

(Return) memiliki nilai minimum -1, nilai 

maksimum 1.08, nilai rata-rata 0.17 dan deviasi 

standar 0.46. Rata-rata return saham menunjukkan 

rata-rata harga saham badan usaha perbankan yang 

terdaftar di BEI tahun 2008-2010 mengalami 

kenaikan harga. 
TABEL 2.  Hasil Uji Determinan dan Uji F 

F Signifikasi R Adj-R2 

1.146 0.343 0.288 0.011 

    

 

TABEL 3.  Hasil Uji t 

Model Nilai Signifikansi Arah Pengaruh 

Konstanta 0.014 0.939   

PBV 0.242 0.087 Positif Tidak  

PER -0.008 0.369 Negative Tidak 

EPS -0.001 0.218 Negative Tidak 

 

Berdasarkan Tabel 2. nilai signifikansi F-test 

sebesar 0. 343 lebih besar dari 0.05. Hasil yang 
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diperoleh dari uji F menunjukkan bahwa semua 

variabel independen dalam penelitian ini tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen, artinya tidak ada satupun dari variabel 

Price to Book Value (PBV), Price to Earning 

Ratio (PER) dan Earning Per Share (EPS) yang 

berpengaruh terhadap return saham badan usaha 

perbankan yang terdaftar di BEI 2008-2010. Hasil 

uji determinasi menunjukkan nilai koefisien 

korelasi regresi berganda antara variabel Price to 

Book Value (PBV), Price to Earning Ratio (PER) 

dan Earning Per Share (EPS) sebesar 0.0288 (R= 

0.288) yang berarti bahwa tingkat keeratan 

hubungan antara variabel dependen dan variabel 

independen adalah sebesar 28.8%. Nilai koefisien 

determinasi (adjusted R
2
)

 
sebesar 0.011 

menunjukkan bahwa 1.1% perubahan dalam 

return saham pada badan usaha perbankan yang 

terdaftar di BEI periode 2008-1010 mampu 

dijelaskan oleh Price to Book Value (PBV), Price 

to Earning Ratio (PER) dan Earning Per Share 

(EPS), sisanya sebesar 98.9% dijelaskan oleh 

faktor lainnya yang tidaak termasuk dalam model. 

Indikasi ini menunjukkan bahwa model penelitian 

yang digunakan kurang robust secara statistik, 

juga indikasi ini menunjukkan masih ada faktor 

lain sebesar 98.9% diluar model yang mampu 

merubah nilai return saham.  

Berdasarkan hasil uji t diperoleh persamaan 

regresi linear sebagai berikut: 

RETURN = 0.014 + 0.242 PBV - 0.008 PER - 

0.001 EPS 
Analisis regresi linear berganda digunakan 

untuk membuktikan pengaruh variabel rasio pasar 

(PBV, PER dan EPS) terhadap return Saham. 

Nilai konstanta 0.014 menunjukkan besarnya 

variabel return saham yang tidak dipengaruhi oleh 

variabel Price to Book Value (PBV), Price to 

Earning Ratio (PER) dan Earning Per Share 

(EPS). Dengan nilai konstanta positif maka jika 

semua variabel independen dihilangkan maka nilai 

return saham positif. Nilai Price to Book Value 

(PBV) sebesar 0.242 artinya apabila nilai Price to 

Book Value (PBV) mengalami peningkatan 

sebesar satu satuan nilai, maka akan meningkat 

nilai return saham sebesar 0.242 satuan nilai. Nilai 

Price to Earning Ratio (PER) sebesar -0.008 

artinya apabila nilai Price to Earning Ratio (PER) 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan nilai, 

maka akan menurunkan nilai return saham sebesar 

0.008 satuan nilai. Nilai Earning Per Share (EPS) 

sebesar -0.001 artinya apabila nilai Earning Per 

Share (EPS) mengalami peningkatan sebesar satu 

satuan nilai, maka akan menurunkan nilai return 

saham sebesar 0.001. 

Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa seluruh 

variabel independen (PBV, PER dan EPS) tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Return), 

hal ini dapat dilihat dari nilai signifikasi masing 

masing variabel independen mempunyai nilai 

lebih besar dari 0.05. Nilai koefisien terbesar 

adalah nilai Price to Book Value (PBV) sebesar 

0.0242 sedangkan nilai koefisien terkecil adalah 

nilai Earning Per Share (EPS) yaitu 0.001 Hasil 

regresi menunjukkan bahwa Price to Book Value 

(PBV), Price to Earning Ratio (PER), dan 

Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh 

terhadap return saham karena kualitas data 

keseluruhan yang kurang memadai, antara lain 

nilai return saham yang sebagian besar bernilai 0, 

negatif, sampai mendekati 100 persen bahkan 

lebih, demikian juga dengan nilai Price to Book 

Value (PBV) Price to Earning Ratio (PER), dan 

Earning Per Share (EPS) yang berfluktuasi tinggi 

selama periode pengamatan. Seperti diketahui 

periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 

periode krisis 2008 sampai terjadinya rebound 

2010. 

A. Pengaruh Price to Book Value (PBV) 

terhadap Return Saham Perbankan 

Sesuai dengan tujuan penelitian, dari hasil uji 

hipotesis secara parsial yang menggunakan regresi 

linear berganda, diperoleh hasil bahwa Price to 

Book Value (PBV) badan usaha perbankan tahun 

2008 sampai dengan 2010 tidak berpengaruh 

terhadap return saham. Hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan penelitian Poernamawatie [7] dan 

mendukung hasil penelitian Danari [11] bahwa 

Price to Book Value (PBV) tidak berpengaruh 

terhadap return saham dengan arah positif. Hasil 

penelitian mengindikasikan investor tidak 

memperhatikan Price to Book Value (PBV) dalam 

pengambilan keputusan investasi di tahun 2008-

2010. Hal ini disebabkan nilai buku sangat 

dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi yang 

diterapkan oleh badan usaha dan nilai buku 

mungkin tidak banyak artinya bagi badan usaha 

berbasis jasa seperti bank karena badan usaha-

badan usaha tersebut tidak memiliki aset nyata 

yang signifikan.  

Bagi investor dalam membeli saham 

hendaknya yang mempunyai harga pasar saham 

yang lebih rendah dari nilai intrinsiknya, yaitu 

dengan melihat Price to Book Value (PBV). 

Umumnya Price to Book Value (PBV) yang tinggi 

menunjukkan bahwa badan usaha memiliki 

prospek yang baik. Namun, Price to Book Value 

(PBV) yang terlalu tinggi dapat disebabkan karena 

harga saham yang overvalue.  

B. Pengaruh Price to Earning Ratio (PER) 

terhadap Return Saham Perbankan 

Dari hasil uji hipotesis secara parsial 

menggunakan regresi linear berganda, diperoleh 

hasil bahwa Price to Earning Ratio (PER) badan 

usaha perbankan tahun 2008 sampai dengan 2010 

tidak berpengaruh terhadap return saham dengan 
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arah hubungan positif. Hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan penelitian Pasaribu [6], 

Poernamawatie [7]  dan Marviana [8] dan 

mendukung hasil penelitian Danari [11] dan 

Parhusip [9] bahwa Price to Earning Ratio (PER) 

tidak berpengaruh terhadap return saham dengan 

arah negatif. Price to Earning Ratio (PER) dalam 

hasil hubungannya dengan return saham yang 

tidak signifikan menggambarkan bahwa investor 

kurang memperhatikan kondisi emiten khususnya 

Price to Earning Ratio (PER) dalam melakukan 

investasi saham, karena investor memiliki 

interpretasi yang berbeda-beda. Sebagian investor 

menganggap bahwa dengan nilai Price to Earning 

Ratio (PER) yang tinggi,  badan usaha memiliki 

peluang untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi. 

Sebagian yang lain menyatakan bahwa dengan 

nilai Price to Earning Ratio (PER) yang tinggi, 

peluang kenaikan harga semakin kecil. Menurut 

Prastowo dalam Danari [11], badan usaha dengan 

peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi, 

biasanya memiliki PER yang tinggi, sebaliknya 

badan usaha dengan tingkat pertumbuhan yang 

rendah, cenderung memiliki PER yang rendah. 

C. Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap 

Return Saham Perbankan 

Dari hasil uji hipotesis secara parsial 

menggunakan regresi linear berganda, diperoleh 

hasil bahwa Earning Per Share (EPS) badan usaha 

perbankan tahun 2008 sampai dengan 2010 tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian 

Pasaribu (2007), Marviana [8], Danari [11] dan 

Parhusip [9], dan mendukung hasil penelitian Nora 

[10] bahwa Earning Per Share (EPS) tidak 

berpengaruh terhadap return saham dengan arah 

negatif. Earning Per Share (EPS) adalah 

keuntungan badan usaha yang bisa dibagikan 

kepada pemegang saham. Tetapi dalam 

praktiknya, tidak semua keuntungan ini dapat 

dibagikan, ada sebagian yang ditahan sebagai laba 

ditahan, sehingga besarnya EPS tidak selalu 

menarik minat investor. Earning per Share (EPS) 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

return saham. Tidak adanya pengaruh pada harga 

saham tersebut juga akan mempengaruhi return 

saham badan usaha. Hasil penelitian yang tidak 

signifikan antara variabel Earning per Share 

(EPS) dan return saham juga dapat disebabkan 

karena adanya fluktuasi pada data Earning per 

Share (EPS). Sebaiknya investor lebih sering 

mengamati faktor penting lain yang 

menguntungkan apabila ingin menanamkan modal 

pada suatu badan usaha. Walaupun Earning Per 

Share (EPS) yang diperoleh relatif besar, belum 

tentu yield yang diberikan juga besar. 

Karena sektor perbankan sangat sensitif 

terhadap faktor eksternal termasuk faktor makro 

ekonomi maka manajemen bank harus lebih 

waspada terhadap gejolak faktor eksternal. Sektor 

perbankan sangat sensitif terhadap kondisi 

perekonomian dikarenakan bank adalah suatu 

lembaga yang berangkat dari kepercayaan 

masyarakat. Sehingga kegiatan perbankan di atur 

oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas 

perbankan. Kondisi ekonomi tersebut 

kemungkinan besar mempengaruhi harga saham 

dan sebagai dampaknya juga mempengaruhi 

return saham perbankan. 

Faktor lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi return saham adalah rasio 

fundamental untuk perbankan sesuai dengan Surat 

Keputusan No. 3011/KEP/DIR tanggal 30 April 

1997 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja dan 

Kesehatan Bank adalah dengan rasio CAMEL. 

Dalam periode krisis sekalipun adjusted R
2 

beberapa penelitian tentang hubungan rasio 

CAMEL terhadap return saham menunjukkan hasil 

pada kisaran 20%-35% yang artinya rasio 

fundamental CAMEL cukup signifikan 

memberikan pengaruh terhadap return saham 

(Bora’a, [12]), artinya sekitar 70%-80% faktor lain 

yang mempengaruhi adalah rasio fundamental 

yang lain, faktor teknikal bahkan dampak irasional 

dari krisis ekonomi 2008.  

 

IV. KESIMPULAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh rasio pasar terhadap return 

saham. Hasil pengujian secara simultan 

menunjukkan bahwa rasio pasar tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap return saham badan 

usaha perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dalam tahun 2008-2010. Dari uji 

determinasi, ditemukan bahwa 1.1 % perubahan 

dalam return saham badan usaha pada tahun 2008-

2010 dapat dijelaskan oleh variabel rasio pasar. 

Hasil regresi mengungkapkan variabel Price 

to Book Value (PBV) tidak berpengaruh terhadap 

return saham dengan arah hubungan positif. 

Variabel Price to Earning Ratio (PER) tidak 

berpengaruh terhadap return saham dengan arah 

hubungan negative. Variabel EPS tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Sehingga 

dapat disimpulkan pada periode krisis rasio pasar 

tidak dapat digunakan dalam memprediksi return 

saham badan usaha perbankan. 

Penelitian ini masih memiliki banyak 

keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian 

dan karenanya masih perlu dikembangkan pada 

penelitian berikutnya. Penelitian ini menggunakan 

data tahun 2008, 2009 dan 2010 saja, sebaiknya 

untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan 

periode data yang berbeda dan jangka waktu yang 

lebih panjang. Penelitian ini hanya menggunakan 

tiga rasio yaitu rasio pasar. Penelitian selanjutnya 
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diharapkan dapat menggunakan rasio lainnya yaitu 

rasio aktifitas dan profitabilitas. Penelitian ini 

tidak menggunakan variabel kontrol sebaiknya 

dalam penelitian selanjutnya dapat mencoba 

memasukkan variabel kontrol dalam menguji 

pengaruhnya terhadap return saham. 
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