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Perkembangan perekonomian suatu negara dapat diukur dengan berbagai
cara, salah satunya adalah dengan mengetahui tingkat perkembangan pasar modal
dan industri – industri sekuritas pada negara tersebut. Pasar modal didefinisikan
sebagai pasar untuk berbagai jenis instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang
yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri,
baik yang diterbitkan pemerintah ataupun swasta.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah market return, firm
size, book to market ratio berpengaruh terhadap return saham pada saham
Subsektor Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014 ?.
peneliti membatasi penelitian yakni hanya pada subsektor perbankan yang
tergabung dalam saham LQ45, dengan demikian yang di perkirakan dapat
mewakili dari alat analisis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu, Bank
Central Asia Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,  Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan Bank Mandiri (Persero)
Tbk.

Uji T (parsial) menunjukan bahwa variabel market return, berpengaruh
positif dan signifikan terhadap return saham artinya Ha diterima dan H0 di tolak,
sehingga hipotesis pertama di terima, secara parsial variabel firm size tidak
berpengaruah terhadap return saham artinya Ha ditolak dan menerima H0
sehingga hipotesis kedua ditolak. book to market ratio tidak berpengaruh dan
mempunyai hubungan negatif terhadap return saham artinya Hha ditolak dan
menerima H0 sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Uji F (simultan) menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara variabel market return, firm size, dan book to market ratio secara bersama-
sama terhadap return saham artinya menerima Ha dan menolak H0 sehingga
hipotesis keempat di terima, Berdasarkan hasil uji Adjusted R Square diperoleh
menunjukkan nilai sebesar 0,828 atau 83%. Angka tersebut memberikan arti dan
penjelasan bahwa perubahan-perubahan return dipengaruhi oleh market return,
firm size, book to market ratio dan sisanya sebesar 17% merupakan faktor - faktor
lain.
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