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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Indeks Kompas 100 

 

Indeks kompas 100 merupakan suatu indeks saham dari 100 saham perusahaan publik 

yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks kompas 100 secara 

resmi diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerjasama dengan koran kompas 

pada tanggal 10 Agustus 2007.  

Adanya indeks kompas 100, diharapkan dapat memberi manfaat bagi para investor, 

pengelola portofolio dan fund manager sehingga dapat digunakan sebagai acuan 

dalam menciptakan kreatifitas pengelolaan dana yang berbasis saham. Tujuan utama 

BEI dalam penerbitan indeks kompas 100 antara lain guna penyebar luasan informasi 

pasar modal serta menarik minat masyarakat untuk mengambil manfaat dari 

keberadaan BEI, baik untuk investasi maupun mencari pendanaan bagi perusahaan 

dalam mengembangkan perekonomian nasional. 

Manfaat dari keberadaan indeks ini yakni membuat acuan (benchmark) baru bagi 

investor untuk melihat kea rah mana pasar bergerak dan kinerja portofolio 

investasinya, disamping itu pula para pelaku industri pasar modal juga akan memiliki 

acuan baru dalam menciptakan produk-produk inovasi yang berbasis indeks. 
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Proses pemilihan 100 saham yang masuk dalam perhitungan indeks kompas 100 

mempertimbangkan faktor likuiditas, kapitalisasi pasar dan kinerja fundamental dari 

saham-saham tersebut. Adapun kriteria pemilihan saham adalah dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Telah tercatat di BEI minimal tiga bulan 

2. Aktifitas transaksi di pasar reguler masuk dalam 150 saham yaitu berdasarkan 

nilai, volume, dan frekuensi transaksi. 

3. Dari 150 saham yang dipilih, 60 saham dengan nilai transaksi terbesar secara 

otomatis akan masuk dalam perhitungan indeks kompas 100. 

4. Untuk mendapatkan 100 saham akan dipilih 40 saham lagi dengan 

menggunakan kriteria Hari Transaksi di pasar reguler, frekuensi transaksi 

pasar, dan kapitalisasi pasar. 

5. Sebagai sarigan terakhir, BEI juga mengevaluasi dan mempertimbangkan 

faktor-faktor fundamental dan pola perdagangan. 

6. BEI memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pemilihan saham-

saham yang masuk dalam daftar indeks ini, dimana semua keputusan akan 

diambil dengan mempertimbangkan kepentingan investor maupun 

stakeholders lainnya.  

 

 



16 
 

2.2  Saham 

Sekuritas yang umumnya lebih dikenal masyarakat dan cukup populer untuk 

diperjualbelikan di pasar modal adalah saham. Saham adalah tanda bukti hak 

kepemilikan pada keuntungan dan asset dari sebuah perusahaan. Saham menyatakan 

bahwa pemilik saham (investor) juga merupakan pemilik sebagian dari perusahaan 

yang mengeluarkan saham (Sunariyah, 2004). Apabila perusahaan tersebut terdaftar 

di pasar modal, berarti perusahaan tersebut telah bersifat public company, dan 

masyarakat luas dapat menjadi pemiliknya dengan cara membeli saham perusahaan 

tersebut baik di pasar perdana maupun di bursa efek. 

Siamat (2001) menjelaskan bahwa saham (stocks) adalah surat bukti atau tanda 

kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Dalam transaksi jual beli di 

Bursa Efek, saham merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. 

Saham dapat diterbitkan dengan cara atas nama atau atas unjuk. 

Beberapa karakteristik yuridis kepemilikan saham di perusahaan, yaitu : 

1. Risiko terbatas , pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai jumlah 

yang disetor ke dalam perusahaan. 

2. Pengendali utama, pemegang saham secara kolektif akan menentukan arah 

dan tujuan perusahaan. 
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3. Klaim sisa / Residual Claim, pemegang saham merupakan pihak terakhir yang 

mendapatkan pembagian hasil usaha perusahaan (dalam bentuk deviden) dan 

sisa asset proses likuidasi perusahaan. 

 

Saham dapat dibedakan menjadi saham biasa (common stock) dan saham preferen 

(preferred stock) . Perbedaan antara saham biasa dan saham preferen adalah sebagai 

berikut: 

Saham biasa (common stock) 

- Deviden diberikan sepanjang perusahaan memperoleh laba 

- Memiliki hak suara 

- Adanya hak memperoleh pembagian kekayaan apabila perusahaan bangkut 

yang dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

Saham preferen (preferred stock) 

- Memiliki hak untuk yang paling dahulu memperoleh deviden 

- Tidak memiliki hak suara 

- Dapat mmpengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan 

pengurus 

- Memperoleh hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih 

dahulu setelah kreditor apabila perusahaan dilikuidasi 
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Jenis-jenis saham : 

1. Dari segi kemampuan dalam hak tagih / klaim 

a. Saham biasa (common stock)  

merupakan bagian dari sumber dana terbesar dalam perusahaan, dan 

apabila perusahaan dilikuidasi, pemilik saham biasa akan mendapatkan hak 

terakhir dalam pengembalian modalnya baik dibayar penuh maupun 

dibayar sebagian dari asset perusahaan.  

Keuntungan saham biasa: 

- Mendapatkan deviden jika perusahaan memperoleh keuntungan  

- Mempunyai hak suara untuk setiap satu saham dengan satu suara dalam 

pemilihan dewan direksi perusahaan pengembalian kepuusan manajemen, dan 

pengembangan perusahaan. 

- Mempunyai hak atas bonus yang dapat berupa saham gratis (saham bonus) 

dan rights jika perusahaan melakukan right issue. 

- Mendapatkan keuntungan dari penjualan saham jika harga jualnya lebih tinggi 

daripada harga pembeliannya. 

Kerugian saham biasa: 

- Mendapatkan prioritas terakhir atas kekayaan jika perusahaan yang 

menerbitkan saham mengalami kerugian, pailit atau dilikuidasi. 



19 
 

- Apabila perusahaan penerbit saham mengalami kerugian, harga sahamnya di 

pasar modal akan jatuh dan apabila dijual kemungkinan merugi (capital loss) 

dan jika perusahaan mengalaminkerugian tidak ada pembagian deviden. 

 

b. Saham Prioritas 

Saham prioritas disebut juga preference share atau preferred stock atau 

saham istimewa. Meskipun tidak sepopuler saham biasa, namun saham 

prioritas mempunyai beberapa kelebihan yang disebut hak-hak istimewa 

jika dibandingkan dengan saham biasa. Saham pioritas dapat diterbitkan 

dalam beberapa jenis atau bentuk seperti dalam bentuk hak yang diperoleh 

untuk mendapatkan deviden yang telah terkumpul dari masa-masa 

sebelumnya, atau dapat juga ditukarkan dengan saham biasa dalam jumlah 

tertentu. 

Saham prioritas dikatakan memiliki karakteristik gabungan antara obligasi 

dan saham biasa, karena menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga 

obligasi, tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil sebagaimana yang 

dikehendaki investor. Dan dikatakan seperti saham biasa karena mewakili 

kepemilikan ekuitas tanpa tanggal jatuh tempo serta membayar deviden. 

 

 

 

 



20 
 

Keuntungan saham prioritas: 

- Didahulukan dalam pembagian deviden jika perusahaan mengalami 

keuntungan. 

- Saham prioritas dapat ditawarkan dalam berbagai cara seperti: 

Cumulative Peference Share, yaitu deviden yang tidak dibagikan pada akhir 

tahun harus dibagikan scara kumulatif (seluruhnya) pada tahun-tahun 

berikutnya. 

Participating Preference Share, yaitu pemilik saham memperoleh prioritas 

atas keuntungan perusahaan. Setelah pemilik saham prioritas biasa meperoleh 

deviden , pemilik saham prioritas berhak pula memperoleh tambahan 

pembayaran dari keuntngan perusahaan yang masih tersisa. 

- Saham prioritas jenis biasa sering pula memperoleh deviden lebih besar 

daripada deviden yang diterima pemegang saham biasa. 

- Jika perusahaan dilikuidasi, pemilik saham prioritas akan menerima lebih 

dahulu uang yang mereka investasikan sebelum pemilik saham biasa 

memperoleh pengembanlian modalnya. 

 

Kerugian saham prioritas : 

- Meskipun mendapatkan hak prioritas namun setelah kewajiban-kewajiban 

perusahaan dilunasi, saham pioritas hanya diprioritaskan sebelum saham 

biasa. 
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- Saham prioritas terkadang diterbitkan karena pada perusahaan terjadi 

kekurangan dana atau memerlukan dana murah dalam waktu yang relative 

lebih singkat. 

- Kemungkinan tejadi kolusi antara emiten dan pinjamin emisi untuk 

memperoleh dana murah dan investor yang kurang berpengalaman, sehingga 

saham yang dimiliki akan turun nilai atau harganya di pasar modal. 

 

2. Dari segi peraliahannya 

a. Saham atas unjuk, yaitu saham yang tidak mencantumkan nama 

pemiliknya sehingga mudah untuk dipindah tagankan. 

b. Saham atas nama, yaitu saham yang mencantumkan nama pemiliknya 

sehingga jika ingin dipindahtangankan harus melewati prosedur. 

3. Dari kinerja perdagangan 

a. Blue-Chip Stock 

Saham perusahaan yang dianggap memiliki reputasi tinggi sebagai leader 

(pimpinan) di industri sejenis, memiliki pendapatan yang relatif stabil dan 

konsisten membayar deviden. Blue-chip bukan berarti selalu untung, tetapi 

selalu diperdagangkan. 

b. Income Stock 

Saham perusahaan yang mempunyai kemampuan membayar deviden lebih 

tinggi dari rata-rata. 

c. Growth Stock 
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Saham perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi 

dan sebagai leader di industri sejenis. 

d. Speculative Stock 

Suatu saham yang nilainya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya 

dan harganya sering berfluktuasi tinggi (secara tidak rasional). 

e. Counter Cyclical Stock 

Saham yang tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro 

maupun situasi bisnis secara umum. Biasanya perusahaannya berkaitan 

dengan kebutuhan pokok. 

 

 

 

2.3 Return  

Return adalah laba atas suatu investasi yang biasa dinyatakan sebagai tarif presentase 

tahunan. Return saham adalah tingkat keuntungan yang aka diperoleh oleh investor 

yang menanamkan dananya di pasar modal. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang 

dinikmati dari suatu investasi investor tidak akan melakukan investasi. Setiap 

investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan utama 

mendapatkan keuntungan yang disebut return baik langsung maupun tidak langsung, 

Robert Ang (1997). 
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Komponen return terdiri dari dua jenis yaitu current income (pendapatan lancar) dan 

capital gain (keuntungan selisih harga). Current income merupakan keuntungan yang 

diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti pembayaran bunga 

deposito, bunga obligasi, deviden, dan sebagainya. Capital gain merupakan 

keuntungan yang diterima karena adanya selisih antara harga jual dan harga beli dari 

suatu instrument investasi, yang berarti bahwa instrumen investasi harus 

diperdagangkan di pasar modal (Hartono, 1998). 

 

Menurut Jogiyanto (2000), return saham dibedakan menjadi dua, yaitu return realisasi 

(realized return) dan return ekspektasi (expected return). 

1. Return Realisasi (realized return) 

Beberapa return realisasi yang banyak digunakan adalah return total(total return), 

return relative (relative return), return kumulatif (cumulative return) dan return 

disesuaikan (adjusted return). 

a. Return Total 

Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu 

periode yang tertentu. Return total sering disebut dengan return saja. Return 

total terdiri dari capital gain (loss) dan yield. Capital gain (loss) merupakan 

selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu, 

dengan kata lain selisih antara harga beli dan harga jual. Jika harga beli lebih 

rendah dari harga jual maka dikatakan capital gain sebaliknya jika harga beli 

lebih tinggi dari harga jual maka dikatakan capital loss. Yield merupakan 
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persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu 

dari suatu investasi. 

 

b. Return Relatif 

Pada return total dapat bernilai negatif atau positif. Pada perhitungan return 

relatif, return total diubah menjadi positif dengan menambah nilai terhadap 

return total. 

 

c. Return Kumulatif 

Return total mengukur perubahan harga dari saham dan perubahan pendapatan 

dari deviden yang diterima. Return total hanya mengukur perubahan 

kemakmuran pada saat waktu tertentu tetapi tidak mengukur total dari 

kemakmuran yang dimiliki. Untuk mengetahui total kemakmuran kumulatif 

(cumulative wealth index) dapat digunakan indeks kemakmuran kumulatif 

(IKK). 

 

d. Return Disesuaikan 

Return sebelumnya adalah return nominal (nominal return) yang hanya 

mengukur perubahan nilai uang tetapi tidak memperhitungkan daya beli dari 

nilai uang tersebut. Untuk mempertimbangkan hal ini return nominal perlu 

disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada. Return ini disebut sebagai return 
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riil atau disesuaikan dengan inflasi yang ada. Return ini disebut sebagai reurn 

riil atau disesuaikan dengan inflasi (inflation adjusted return). 

 

 

2. Return Ekspektasi 

Return ekspektasi (expected return) dapat dihiung dengan menghilagkan masing-

masing hasil masa depan dengan profitabilitas kejadian dan menjumlah semua 

produk perkalian tersebut. Secara matematika return ekspektasi dirumuskan : 

 

Dimana : 

E (Ri) = Return ekspektasi suatu aktiva atau sekuritas ke-i 

Rj  = hasil masa depan ke-j 

Pj  = probabilitas hasil masa depan ke-j 

N  = jumlah dari hasil masa depan 

 

 

Model Return Saham 

Secara umum harga saham individual bergerak searah dengan pergerakan pasar 

secara keseluruhan. Prinsip ini mendasari dikembangkannya model indeks 

tunggal (single index model) (Amenc dan Soud, 2003). 
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- Model indeks tunggal 

Bila dilakukan pengamatan pada pasar saham, maka akan terlihat bahwa pada 

saat pasar membaik, harga saham individual juga akan meningkat. Demikian 

pula sebaliknya, pada saat pasar memburuk maka harga saham akan turun. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan suatu saham berkorelasi 

dengan perubahan pasar (Husnan, 2005). Model indeks tunggal 

menformulasikan bahwa perubahan harga saham dipengaruhi oleh perubahan 

indeks pasar. Model indeks tunggal dituliskan sebagai berikut : 

 

Rit = αi + βiRMt + εit 

 

Rit = return dari asset i pada periode t 

RMt = return portofolio pasar pada periode t 

αi = unsystematic risk dari asset i 

βi = systematic risk (beta) dari asset i 

Menurut Husnan (2005) persamaan tersebut membagi tingkat keuntungan suatu 

saham menjadi dua bagian, yaitu yang independen dari perubahan pasar dan yang 

dipengaruhi perubahan pasar. parameter βi menunjukkan kepekaan tingkat 

keuntungan suatu saham terhadap tingkat indeks pasar. Parameter αi  menunjukkan 

komponen tingkat keuntungan yang tidak terpengaruh oleh perubahan indeks pasar. 
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- Model Multi Faktor  

Model multi faktor (multi factor models) yang dikembangkan dengan 

mengacu pada konsep arbitrage pricing theory (APT), didasari atas asumsi 

bahwa berbagai faktor ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh pada return saham. Pada konsep ini, variabel yang 

mempengaruhi return saham tidak hanya indeks pasar, tetapi juga berbagai 

faktor terkait lainnya. Secara teoritis disebutkan dalam model penilaian 

kinerja saham bahwa terdapat kaitan antara perubahan harga saham dengan 

berbagai faktor yang mewakili aktifitas ekonomi riil. Jumlah faktor yang 

berpengaruh adalah lebih dari satu, dan faktor-faktor yang berpengaruh 

tersebut perlu dicari melalui penelitian empiris (Husnan, 2005).  

Menurut Amenc dan Soud (2003), model multi faktor  secara eksplisit dapat 

dibedakan menjadi model dengan faktor variabel makro  ekonomi dan model 

dengan faktor atribut spesifik perusahaan. 

a. Model faktor berdasarkan variabel makroekonomi 

Model ini diturunkan langsung dari Arbitrage Pricing Theory (APT). 

Faktor risiko yang mempengaruhi return dari suatu asset didekati dengan 

variabel makroekonomi yang diamati yang dapat diperkirakan oleh para 

ekonom. Model dengan pilihan lima variabel makroekonomi dan faktor 

pasar, berasal dari uji empiris yang dilakukan oleh Roll dan Ross (1980) 

dengan metode faktor analisis. Faktor klasik dengan model APT adalah 
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industrial production, interest rates, oil price, difference in bond rating 

dan market faktor.  

 

b. Model faktor berdasarkan faktor fundamental 

Pendekatan ini merupakan prosedur yang lebih pragmatis. Tujuan 

pendekatan ini adalah untuk menjelaskan return dari asset berdasarkan 

variabel yang tergantung pada karakteristik dari perusahaan. Model ini 

tidak menggunakan asumsi teoritis, tetapi lebih menggunakan 

pertimbangan pemecahan faktorial terhadap rata-rata return dari aset 

secara langsung. Model ini mengasumsikan bahwa return dari asset 

merupakan fungsi dari atribut yang terdapat pada perusahaan. 

 

 

2.4 Risiko  

Menurut Arthur J.Keown, risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai. Risiko 

merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan 

(expected return) dengan tingkat pengembalian actual (actual return). Secara umum 

risiko investasi adalah ketidakpastian (uncertainty). Risiko investasi dapat berupa 

kerugian penurunan kurs saham dan kurs obligasi, gagal menerima deviden tunai dan 

kupon obligasi, gagal menerima pokok obligasi karena emiten dinyatakan pailit, dan 

gagal menerima kembali modal karena emiten saham dinyatakan pailit atau sahamnya 
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tidak laku dijual sebab emiten bersangkutan telah dikeluarkan dari pencatatan di 

Bursa Efek. 

Ada beberapa sumber risiko yang bisa mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi, 

yaitu : 

a. Risiko suku bunga 

Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik, ceteris 

paribus, artinya jika suatu bunga meningkat maka harga saham akan turun. 

Demikain pula sebaliknya, jika suku bunga turun, harga saham naik. 

b. Risiko Pasar 

Fluktuasi pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi variabilitas return suatu 

investasi disebut sebagai risiko pasar. fliktuasi pasar biasanya ditunjukkan oleh 

perubahan indeks pasar sahan secara keseluruhan. Perubahan pasar dipengaruhi 

oleh banyak faktor seperti munculnya resesi ekonomi, kerusuhan ataupun 

perubahan politik. 

c. Risiko Inflasi 

Inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang telah 

diinvestasikan. Oleh karenanya, risiko inflasi juga disebut sebagai risiko daya 

beli. Jika inflasi mengalami peningkatan, investor biasanya menuntut tambahan 

premium inflasi untuk mengkompensasi penurunan daya beli yang dialaminya. 

d. Risiko bisnis 

Risiko dalam menjalankan bisnis dalam suatu jenis industri disebut sebagai risiko 

bisnis. Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan memperoleh 
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laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan 

membayar bunga atau deviden. 

e. Risiko financial 

Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunkan utang 

dalam pembiayaan modalnya. Semakin besar proporsi utang yang digunakan 

perusahaan, semakin besar risiko financial yang dihadapi perusahaan. 

f. Risiko Likuiditas 

Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan 

bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin cepat suatu sekuritas 

diperdagangkan, semakin likuid sekuritas tersebut, demikian sebaliknya. Semakin 

tidak likuid suatu sekuritas semakin besar pula risiko likuiditas yang dihadapi 

perusahaan. 

g. Risiko nilai tukar mata uang 

Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik (Negara 

perusahaan tersebut) dengan nilai mata uang Negara lainnya risiko ini juga 

dikenal sebagai risiko mata uang (currency risk) atau risiko nilai tukar (exchange 

rate risk). 

h. Risiko Negara (country risk) 

Risiko ini juga disebut sebagai risiko politik, karena sangat berkaitan dengan 

kondisi perpolitikan suatu negara. Bagi perusahaan yang beroperasi di luar negeri, 

stabilitas politik dan ekonomi negara bersangkutan sangat penting diperhatikan 

untuk menghindari risiko negara yang terlalu tinggi.    
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Untuk mengurangi risiko investasi, investor harus mengenal jenis risiko investasi. 

Jenis risiko ini dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu risiko sitematis yang 

disebut systematic risk atau undiversifiable risk, dan risiko tidak sistematis atau 

disebut unsystematic risk atau specific risk atau  diversifiable risk. 

Apabila risiko sistematis muncul dan terjadi, maka semua jenis saham akan terkena 

dampaknya sehingga investasi dalam satu jenis saham atau lebih tidak dapat 

mengurangi kerugian. Contoh risiko sistematis adalah kenaikan inflasi yang tajam, 

kenaikan tingkat bunga, dan siklus ekonomi. Untuk mengurangi risiko sistematis, 

investor dapat melakukan lindung nilai (hedging) di futures market atau option 

market. Cara lain untuk mengurangi risiko sistematis adalah memahami perilaku 

siklus ekonomi dan tanda-tanda awal (leading indicator) pergatian siklus ekonomi. 

Dalam siklus ekonomi recovery dan expansion, investasi yang paling menguntungkan 

adalah saham emiten yang membuat produk tahan lama (durable goods), sedangkan 

dalam siklus recession dan depression yang lebih baik berinvestasi dalam saham 

emiten yang membuat produk tidak tahan lama (nondurable goods). Apabila ada 

tanda-tanda awal pergantian siklus dari depression ke recovery atau dari expansion ke 

recession, maka investor harus segera mengganti jenis sekuritas (shfting assets) 

sebelum kerugian yang lebih besar terjadi.  

 

Risiko tidak sistematik atau risiko spesifik hanya berdampak terhadap suatu saham 

atau sektor tertentu. Contoh risiko spesifik adalah peraturan pemerintah mengenai 

larangan ekspor atau impor besi, yang akan mempengaruhi harga saham emiten yang 
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menghasilkan produk besi, property, atau produk lain yang menggunakan bahan besi. 

Untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul, investor sebaiknya beivestasi 

dalam berbagai jenis saham dari berbagai sector sehingga jika satu jenis saham 

merugi, masih ada jenis saham lain yang beruntung.  

 

2.5 Price Earning Ratio (PER) 

Pendekatan PER sangat terkenal dan dipakai di banyak Negara, untuk mengestinasi 

harga saham. Karena kepopulerannya, pendekatan PER telah dimasukkan dalam 

laporan tahunan “Emerging Capital Market Factbook” yang diterbitkan oleh 

International Finance Corporation. Keunggulan dari pendekatan ini terletak pada 

kesederhanaannya. 

Price Earning Ratio merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan 

investor sebelum mengambil keputusan investasi, karena PER mengindikasikan 

besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh satu rupiah 

earning perusahaan atau dengan kata lain PER menunjukkan besarnya harga satu 

rupiah earning (Tandelilin, 2001). 

PER merupakan perbandingan antara harga pasar suatu saham (market price) dengan  

earning per share (EPS) dari saham yang bersangkutan (sartono, 2001). Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Ang (1997) kegunaan PER adalah untuk melihat bagaimana 
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pasar menghargai kinerja saham suatu perusahaan  terhadap kinerja perusahaan yang 

dicerminkan oleh EPS-nya. 

Laba Per Saham (earning per share) membeli saham berarti membeli prospek 

perusahaan, yang tercermin pada laba perusahaan. Jika laba per saham lebih tinggi, 

maka prospek perusahaan lebih baik. Sementara jika laba per saham lebih rendah 

berarti kurang baik, dan laba per saham negatif sberarti tidak baik. Cara mengetahui 

prospek laba per saham, antara lain : 

a. Menghitung rata-rata laba per saham tahun yang lalu. 

b. Laba per saham tahun berjalan sama dengan laba per saham tahun depan. 

c. Laba per saham beberapa bulan dalam tahun berjalan dikonversi menjadi satu 

tahun. 

Informasi mengenai laba per saham dapat dilihat dalam laporan rugi-laba perusahaan 

yang mudah didapat di Bursa Efek, yaitu di Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) 

yang terletak di gedung Bursa Efek. Laba per saham juga terdapat dalam laporan 

keuangan emiten yang termuat pada computer informasi yang disediakan oleh kantor-

kantor broker efek lewat provider informasi IMQ (Indonesian Market Quotes), RTI 

(Real Time Information), Reuters, atau Bloomberg. E1 

Penilaian saham dengan model PER ini lebih sering digunakan oleh investor dari 

pada penggunaan metode atas dividend, karena model PER lebih mudah 
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dipergunakan daripada model berdasarkan atas deviden. Menurut Husnan (1998) PER 

dirumuskan sebagai berikut : 

PER =  
            

                     
 

Menurut Husnan (1998) ada tiga komponen yang mempengaruhi besar atau kecilnya 

PER diantaranya adalah : 

1. Dividend Payout Ratio, menunjukkan besarnya deviden yang akan dibayarkan 

perusahaan kepada investor dari earning yang diperoleh, dengan kata lain 

DPR merupakan perbandingan antara deviden yang dibayarkan perusahaan 

terhadap Earning yang diperoleh perusahaan. 

2. Tingkat return yang disyaratkan, yang merupakan tingkat return yang 

disyaratkan investor atas suatu saham sebagai kompensasi atas risiko yang 

harus ditanggung investor. 

3. Tingkat pertumbuhan deviden yang diharapkan, merupakan fungsi dari 

besarnya ROE dan tingkat laba ditahan. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tutut Dewi Astuti (2009), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Data 

Panel Untuk Menguji Pengaruh Risiko Terhadap Return Saham Sektor Farmasi 

Dengan List Square Dummy Variable”  Dari hail analisis diketahui bahwa 

variabel dependen return saham dipengaruhi oleh unit waktu dan variabel risiko 
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berpengaruh signifikan terhadap return saham di sektor farmasi. Sedangkan uji 

pengaruh perusahaan di sektor farmasi terhadap return saham menunjukkan hasil 

yang tidak signifikan. 

 

Njo Anastasia (2003), melakukan penelitian terhadap harga saham menggunakan 

variabel faktor fundamental dan risiko sistematis dengan mengambil sampel 

saham perusahaaan properti yang terdaftar di BEJ sebanyak 33 perusahaan yang 

memiliki laporan keuangan lengkap selama enam tahun terakhir dari tahun 1996 

sampai 2001. Dari penelitian yang dilakukan secara empiris terbukti bahwa faktor 

fundamental dan risiko sistematis (beta) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham perusahaan. 

Prasetyo (2003) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kinerja 

perusahaan yang terdaftar dalam JII (Jakarta Islamic Index). Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan tentang return dari perusahaan-perusahaan dan juga 

tingkat risikonya jika kita melakukan investasi di dalamnya. Tingkat 

pengembalian rata-rata saham syariah periode Juli-Desember 2003 sebesar 7,61 

% dan tingkat risiko rata-rata sebesar 12,40 %. Hasil serupa diberikan oleh 

peneliti Limbong (2007) yang menjelaskan bahwa kenaikan return saham akan 

memicu kenaikan risiko di dalamnya. 

 

Martha Suhardiyah (2003) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Price 

Earning Ratio dan Risiko Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur Yang 
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Terdapat di Bursa Efek Jakarta. Sampel penelitian sebanyak 134 perusahaan 

manufaktur go public selama 3 tahun berturut-turut. Dari penelitian ini diketahui 

bahwa variabel PER terdapat pengaruh negative antara PER dan return. 

Sedangkan variabel risiko mempunyai pengaruh positif terhadap return. Dalam 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel beta atau risiko pada tingkat 

signifikansi 1% ini berarti mempunyai pengaruh positif terhadap return, dalam 

arti apabila risiko naik 1% maka return akan semakin naik. 

 

Bram Hadianto (2007), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh EPS dan 

DER, PER Terhadap Harga Saham Sektor Perdagangan Besar dan Ritel Pada 

Periode 2000-2005 Di Bursa Efek Indonesia”. Dari hasil penelitian ini dinyatakan 

bahwa PER (Price Earning Ratio) berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Perhitungan dalam penelitian ini menggunakan Microsoft Excel, dari hasil 

perhitugan diperoleh nilai t-statisik > nilai t-tabel.  Semakin tinggi PER, semakin 

tinggi derajat kepercayaan investor terhadap suatu saham. Hal ini mendorong 

harga saham menjadi semakin mahal. 

 

Subiantoro dan Andreani (2003) menunjukkan bahwa melalui pendekatan 

constant growth of dividend discount model, Return On Asset, Return On Equity, 

Earning Per Share, Book Value Equity Per Share, Debt to Equity Ratio, return 

saham, return bebas risiko, beta saham dan return market tidak dapat digunakan 
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sepenuhnya untuk mengekspektasi variasi harga saham. Penelitian ini mengambil 

sampel 8 perusahaan jasa perhotelan yang go public di BEJ selama kurun waktu 

1998 – 2001. 

 

Esti Puji Astutik (2005), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Earning 

Per share, Price Earning Ratio, dan Debt to equity Ratio terhadap Return Saham 

pada Perusahaan Properti yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakata”. Dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa. secara simultan variabel EPS,PER, dan DER 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, hal ini dapat dilihat dari 

nilai Fhitung (7,130) > Ftabel (2,78) dan besarnya nilai probabilitas adalah 0,039 

lebih kecil dari 0,05. Variabel PER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham, hal ini dapa tdilihat dari nilai t-hitung (-0,593) < t-tabel (2,01) dan 

besarnya probabilitas value adalah 0,556 lebih besar dari 0,05. 

 

Rio Malintan (2011), melakukan penelitian mengenai pengaruh Price Earning 

Ratio (PER) terhadap return saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa Price 

Earning Ratio (PER) berpengaruh positif signifikan terhadap return. 

 

Tendi Haruman dkk (2005), menganalisis Pengaruh Faktor Fundamental, dan 

Risiko Sistematis terhadap Tingkat Pengembalian Saham BEJ. Penelitian ini 

menganalisis pengaruh EPS, nilai tukar , tingkat inflasi dan risiko sistematik 
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terhadap tingkat pengembalian saham periode Januari 2001 sampai dengan 

Desember 2003 (data bulanan). Obyek penelitian ini adalah 33 perusahaan dari 45 

perusahaan yang telah go public di BEJ dan tergabung dalam LQ 45. Metode 

penelitian yang dilakukan adalah menggunakan analisi regresi berganda. 

Berdasarkan hasil uji-t penelitian ini menunjukkan bahwa EPS, Beta dan Nilai 

tukar mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian 

saham.  

 

 

 

 


