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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Investasi dalam bentuk saham mempunyai risiko tinggi karena harga saham sangat peka terhadap banyak
faktor, baik faktor eksternal maupun internal perusahaan. Dalam melakukan analisis untuk memutuskan
investasi suatu jenis saham Investor perlu menganalisis risiko (risk) yang dihadapi dan keuntungan (return)
yang diharapkan. Salah satu alat analisis yang digunakan adalah analisis fundamental yang mencoba
memperkirakan harga saham dengan memperkirakan nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi
harga saham masa yang akan datang dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga
diperoleh taksiran harga saham.
Penelitian dalam Tesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh Tingkat Profitabilitas yang diukur dengan
Earning per share (EPS), Leverage Keuangan yang diukur dengan Debt to equity ratio (DER) dan
Pertumbuhan harga Saham yang diukur dengan Price earning ratio (PER) sebagai variabel bebas terhadap
Return saham sebagai variabel terikat. Return adalah pendapatan atau hasil investasi yang dilakukan oleh
Investor, EPS merupakan perbandingan antara Laba bersih setelah pajak dengan jumlah lembar saham biasa
yang beredar, DER merupakan perbandingan antara Jumlah kewajiban dengan Jumlah Modal Sendiri dan
PER merupakan perbandingan antara harga saham terhadap Laba bersih per lembar saham.
Penelitian dalam Tesis ini dilakukan terhadap 215 Perusahaan sahamnya yang telah listing di Bursa efek
Jakarta dengan rentang waktu penelitian dari bulan Januari 1995 sampai dengan Desember 1996. Untuk
menguji penggaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dilakukan dengan
Regresi Linear Berganda sedangkan untuk menguji penggaruh variabel independen secara parsial terhadap
variabel dependen dilakukan dengan Regresi Linear Tunggal. Data diolah dengan menggunakan Program
Komputer Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 10. Untuk melihat pengaruh seluruh
variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi dengan menggunakan metode
enter (full regression). Selanjutnya untuk menentukan model regresi dan tingkat signifikansi masing-masing
variabel independen secara rinci satu persatu digunakan analisis Regresi dengan metode Stepwise.
Hasil Penelitian dengan menggunakan metode enter menunjukkan bahwa secara bersama-sama EPS,DER
dan PER berpengaruh terhadap Return Saham. Namun dengan metode Stepwise di antara tiga variabel babas
yang diduga mempengaruhi return, ternyata hanya variabel EPS yang signifikan. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa dalam rentang waktu penelitian EPS berpengaruh signifikan terhadap Return saham dan
sebaliknya DER dan PER tidak berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, para
Investor yang melakukan analisis fundamental dalam menentukan Investasi saham sebaiknya
memperhatikan EPS dari Perusahaan yang sahamnya hendak dibeli, karena terbukti kenaikan EPS akan
mengakibatkan kenaikan Return dalam satuan tertentu.

