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SARI 
 
Nugroho, Ari Ardiyanto. 2011. Pengaruh Rasio Earning Per Share (EPS), Price 
Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA) Terhadap Harga Saham (Studi 
Kasus Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2007-2009). Skripsi Jurusan Manajemen Keuangan, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : I. Dr. Widiyanto, MM, 
M.BA, II. Dorojatun Prihandono, SE, MM 

Kata Kunci : Harga Saham, EPS, PER, ROA 

Bagi investor informasi tentang Earning Per Share (EPS), Price Earning 
Ratio (PER) dan Return On Assets (ROA) menjadi kebutuhan yang sangat 
mendasar dalam kebutuhan pengambilan keputusan dalam membeli saham. Oleh 
karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Pengaruh Earning Per 
Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan Return On Assets (ROA) terhadap 
Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan di BEI pada tahun 2007-2009. Tujuan 
dari penelitian ini untuk menguji pengaruh rasio EPS, PER dan ROA secara 
simultan dan secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan perbankan 
yang terdaftar di BEI.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public (emiten) 
sektor perbankan yang sahamnya tercatat di BEI periode Januari 2007 sampai 
Desember 2009. Sampel penelitian diambil berdasarkan teknik purposive 
sampling. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 
16 perusahaan perbankan. Analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda. 

Hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan variabel EPS, PER dan 
ROA berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, hal ini dapat dilihat 
Fhitung = 62,209 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Dengan koefisien 
determinasi simultan sebesar 79,6%. Secara parsial variabel EPS berpangaruh 
terhadap harga saham. Dengan koefisien determinasi simultan sebesar 43,14%. 
Variabel PER berpengaruh terhadap harga saham dengan koefisien determinasi 
simultan sebesar 10,4%. Variabel ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Dapat disimpulkan bahwa Secara simultan variabel EPS, PER dan ROA 
berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham dan secara parsial variabel 
EPS dan PER berpangaruh terhadap harga saham dengan variabel yang paling 
dominan adalah EPS yaitu sebesar 43,14%. Hasil penelitian bagi investor bila 
menanamkan modalnya dapat menggunakan variabel EPS dan PER sebagai acuan 
dalam membeli saham. Bagi perusahaan, dengan memperhatikan dan 
meningkatkan rasio EPS dan PER dapat menarik minat investor untuk 
berinvestasi, maka akan meningkatkan harga saham. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada perekonomian pasar bebas saat ini, persaingan dunia usaha 

semakin ketat. Hal ini dikarenakan semakin banyak perusahaan yang berdiri 

dan berkembang sesuai dengan bertambahnya unit usaha. Sejalan dengan 

perkembangan usahan, kebutuhan modal tambahan sangat dirasakan. 

Banyak terdapat sektor perusahaan harus menentukan untuk menambah 

modal atau dana dengan cara hutang atau menambah jumlah kepemilikan 

dengan menerbitkan saham di pasar modal (Munawir, 2002:19).  

Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan dana 

jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi 

(Jogiyanto, 2000:11). Industi Perbankan merupakan suatu lembaga yang 

berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-

pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran dan sebagai agensi penerapan 

kebijakan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan perekonomian dan 

tujuan sosial (Dendawijaya, 2005:25). Bank dalam menjalankan kegiatan 

operasi lebih banyak menggunakan dana masyarakat dibandingkan dengan 

modal sendiri dari pemilik atau pemegang saham. Oleh sebab itu pengelola 

bank dalam melakukan usahanya dituntut untuk menjaga keseimbangan 

antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas 
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yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan 

jenis penanamannya. 

Di pasar modal industri perbankan adalah salah satu industri yang ikut 

berperan serta dalam pasar modal, yaitu sebagai cerminan dari kepercayaan 

investor kepada stabilitas makro dan sistem perbankan di suatu negara. Hal 

ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya harga saham perbankan di 

Indonesia menunjukkan harapan besar investor terhadap tercapai stabilitas 

ekonomi makro negara ini dan baiknya kinerja suatu perbankan di 

Indonesia. Kenaikan harga saham merupakan indikator keberhasilan 

perusahaan dalam pengelolaan atau baiknya kinerja suatu perusahaan. 

Dengan kenaikan harga saham ini akan menarik minat investor perbankan 

untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk saham dengan harapan 

memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi, baik dari deviden 

maupun dari capital gain.  

Harga saham di pasar modal merupakan ukuran yang objektif 

mengenai investasi pada sebuah perusahaan. Sehingga pemahaman tentang 

harga saham dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya sangat 

penting, karena dapat memberikan informasi bagi investor dalam melakukan 

investasi. Investor membutuhkan informasi berupa suatu analisis tentang 

surat berharga yang akan dibeli dengan alat ukur kinerja keuangan 

perusahaan.  

Salah satu pendekatan analisis harga saham yaitu dengan 

menggunakan pendekatan fundamental yang dapat dianalisis dengan 
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menggunakan rasio keuangan. Pendekatan ini berguna untuk 

menginformasikan keadaan keuangan perusahaan dan untuk memprediksi 

harga saham dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan. 

Menurut Riyanto (1999:329) rasio keuangan dikelompokkan dalam empat 

jenis yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio laverage dan rasio 

profitabilitas. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio 

Earning Per Share, Price Earning Ratio dan Return On Assets merupakan 

salah satu rasio keuangan yang penting untuk mengetahui kinerja suatu 

perusahaan dan dapat mempengaruhi harga saham. hal ini ditunjukkan 

apabila ketiga rasio mengalami peningkatan maka bahwa kinerja keuangan 

perusahaan perbankan juga meningkat atau baik, dengan baiknya kinerja 

keuangan akan mempengaruhi harga saham dengan menunjukkan 

peningkatan harga saham (Van Horne, 2005:202). 

 EPS (Earning Per Share) Rasio ini membandingkan antara laba 

bersih perusahaan dengan jumlah saham yang beredar di pasar modal, yang 

menggambarkan profitabilitas perusahaan yang tergambar pada setiap 

saham dari sudut pandang pemegang saham. Semakin tinggi rasio 

menyebabkan semakin besar laba dan kemungkinan peningkatan jumlah 

deviden yang diterima pemegang saham, hal ini menandakan kinerja 

keuangan perusahaan baik dengan ditunjukkan kemampuan perusahaan 

akan lebih besar dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap lembar 

saham (Simamora, 2000:530). 
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PER (Price Earning Ratio) Rasio ini membandingkan dengan harga 

saham (dari pasar modal) dengan laba per saham yang diperoleh dari 

pemilik perusahaan, yang menggambarkan apresiasi pasar terhadap 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio PER yang tinggi 

akan mengindikasikan tingginya harga saham dikarenakan perusahaan 

menunjukkan semakin baik kemampuannya dalam menghasilkan laba, dan 

apresiasi pasar terhadap peruasahan semakin baik. Dari tolak ukur tersebut 

maka menunjukkan kinerja keuangan sangat baik sehingga dapat menarik 

minat investor untuk berinvestasi (Tandelin, 2001:243) 

ROA (Return On Assets) merupakan rasio keuangan yang banyak 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya menyangkut 

profitabilitas perusahaan. ROA membandingkan antara laba bersih dengan 

total asset yang digunakan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang 

dicapai suatu perusahaan berarti semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh laba. Dengan meningkatnya laba bersih perusahaan 

maka perusahaan mempunyai kinerja yang bagus sehingga akan menaikkan 

nilai perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap 

perusahaan. Tingginya tingkat kepercayaan investor akan berpengaruh 

terhadap respon publik terhadap perusahaan yang akhirnya juga akan 

mempengaruhi permintaan saham. Sehingga tinggi rendahnya rasio ini 

berpengaruh terhadap harga saham (Djazuli, 2006:54). 

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya 

kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan akan meningkatkan 
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harga saham. Akan tetapi pendapat itu tidak selamanya benar dan harus 

diuji kembali kebenarannya. Dalam beberapa penelitian yang telah 

dilakukan, salah satunya dalam penelitian Subiyantoro (2003) menganalisis 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham kasus perusahaan 

jasa perhotelan dengan alat analisis menggunakan rasio keuangan salah 

satunya menggunakan rasio Return On Asset dan Earning Per Share 

menunjukkan hasil penelitian bahwa secara umum return on asset, earning 

per share, debt to equity ratio, return saham, return bebas risiko, beta 

saham dan return market tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham. hal ini menunjukkkan rasio-rasio di atas tidak dapat digunakan 

sepenuhnya untuk mempengaruhi harga saham. 

Penelitian yang dilakukan Dwipratama (2009) dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan utama perusahaan yang meliputi PBV, DER, EPS, 

DPR dan ROA apakah berpengaruh terhadap harga saham. Sampel yang 

digunakan adalah 14 perusahaan yang terdaftar dalam sektor makanan dan 

minuman di BEI. Hasil penelitian menunjukkan hanya Earning Per Share 

(EPS) yang mempengaruhi harga saham secara parsial, sedangkan rasio 

PBV, DER, DPR dan ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham.  

Berdasarkan hasil penelitian awal diketahui bahwa pada industri 

perbankan telah mengalami peningkatan kinerja keuangan dengan baik, 

akan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan harga saham. hal ini tidak 

sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa perkembangan harga saham 

tidak akan lepas dari perkembangan kinerja keuangan perusahaan, dengan 
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kinerja perusahaan yang terus meningkat, akan mempengaruhi pergerakan 

harga saham yang ikut meningkat (Van Horne, 2005:202). Hal ini didukung 

oleh data-data kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang ada di 

Bursa Efek Indonesia sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Rasio EPS, PER, ROA dan Harga Saham 

Perusahaan Tahun EPS (Rp) PER (X) ROA (%) harga saham (Rp) 

Bank ICB 
Bumiputera 

Tbk 

2007 4,13 3,72 0,52 112
2008 5,39 16,98 0,69 91
2009 1,1 8,15 0,12 98

Bank 
Kesawan 

Tbk 

2007 12,49 15,39 0,33 480
2008 7,29 8,09 0,25 619
2009 4,94 2,3 0,19 810

Bank Negara 
Indonesia  

Tbk 

2007 58,79 14,51 0,81 2061
2008 80,04 18,5 0,96 1158
2009 62,63 12,23 0,51 1545

bank OCBC 
NISP Tbk 

2007 43,01 10,93 1,21 898
2008 54,5 12,84 1,33 790
2009 53,3 8,34 1,35 857

Sumber : www.idx.co.id 

Dari hasil penelitian awal pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa 

pada tahun 2007 ke tahun 2008 pada Bank ICB Bumiputera Tbk 

menunjukkan kenaikan EPS dari Rp. 4,13 menjadi Rp. 5,39 akan tetapi 

harga saham mengalami penurunan dari Rp. 112 menjadi Rp. 91. Untuk 

tahun 2008 ke tahun 2009 terjadi penurunan dari Rp. 5,39 menjadi Rp. 1,1 

justru terjadi kenaikan harga saham dari Rp. 91 menjadi Rp. 98. Hal ini juga 

sama terjadi pada Bank Kesawan Tbk mengalami penurunan nilai EPS pada 

tahun 2007 sampai 2009 dari Rp. 12,49 menjadi Rp. 7,29 dan menjadi Rp. 

4,49 pada tahun 2009 justru mengalami kenaikan harga saham dari Rp. 480 
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ditahun 2007 menjadi Rp. 619 tahun 2008 dan Rp. 810 ditahun 2009. Hal 

ini juga berlaku pada perusahaan-perusahaan lain terjadi kenaikan nilai EPS 

akan tetapi tidak diikuti dengan naiknya harga saham atau sebaliknya. 

Dengan kejadian diatas terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan 

kenyataan yang ada. Menurut teori yang ada menyatakan bahwa Earning 

Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap harga saham (Ling Chang, 

2008). Hal ini sesuai dengan pendapat Dharmadji (2006:195) Semakin 

tinggi EPS tentu saja menyebabkan semakin besar laba dan kemungkinan 

peningkatan jumlah deviden yang diterima pemegang saham. Sehingga 

Earning Per Share berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Untuk rasio PER pada Bank ICB Bumiputera Tbk pada tahun 2007 

ketahun 2008 mengalami kenaikan dari 3,72X menjadi 16,98X akan tetapi 

tidak diikuti dengan kenaikan harga saham yang malah mengalami 

penurunan dari Rp. 112 menjadi Rp. 91. dan tahun 2008 ke tahun 2009 nilai 

PER mengalami penurunan dari 16,98X menjadi 8,15X justru harga saham 

mengalami peningkatan dari Rp. 91 menjadi Rp. 98. Hal ini juga terjadi 

pada Bank Kesawan Tbk pada 2007 sampai 2009 yang mengalami penurunan 

dari 15,93X menjadi 8,09X dan terakhir menjadi 2,3X pada tahun 2009 

justru mengalami kenaikan harga saham dari Rp. 480 ditahun 2007 menjadi 

Rp. 619 tahun 2008 dan Rp. 810 ditahun 2009. Hal ini juga terjadi pada 

perusahaan-perusahaan lain terjadi kenaikan nilai PER akan tetapi tidak 

diikuti dengan naiknya harga saham atau sebaliknya. Hal ini berbeda dengan 

penelitian Nazwirman (2008) bahwa tinggi rendahnya PER berpengaruh 
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terhadap harga saham. Dengan kejadian diatas terjadi ketidaksesuaian antara 

teori dengan kenyataan yang ada yaitu PER yang tinggi mengindikasikan 

bahwa harga saham akan tinggi dan sebaliknya (Jogiyanto, 2003:105).  

Selain itu pada tahun yang sama pada Bank ICB Bumiputera Tbk 

telah terjadi kenaikan nilai ROA dari 0,52% menjadi 0,69% akan tetapi 

tidak diikuti dengan harga saham yang mengalami penurunan dari Rp. 112 

menjadi Rp. 91. Untuk tahun 2009 terjadi penurunan nilai ROA dari 0,69% 

menjadi 0,12% malah terjadi kenaikan harga saham dari dari Rp. 91 menjadi Rp. 

98. Hal ini juga terjadi pada Bank Negara Indonesia Tbk dan bank OCBC 

NISP Tbk pada tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami kenaikan ROA akan 

tetapi terjadi penurunan harga saham. Hal ini juga terjadi pada perusahaan lain 

yang mengalami kenaikan ROA akan tetapi tidak diikuti dengan kenaikan harga 

saham. Hal yang terjadi tidak sesuai dengan teori yang ada yaitu dalam Djazuli 

(2006) ROA dapat mempengaruhi peningkatan harga saham di pasar modal. 

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan dapat ditunjukkan 

hasil yang tidak konsisten untuk waktu dan tempat yang berbeda. Hal ini 

menarik perhatian penulis ditambah lagi adanya fenomena ketidaksesuaian 

antara teori yang ada dengan kenyataan yang sesungguhnya. Maka dari itu 

penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-

temuan empiris tentang Pengaruh Rasio Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA) Terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Seorang invetor perlu mengetahui informasi tentang perkembangan 

perusahaan dengan melihat kinerja keuangan perusahaan sebelum 

melakukan kegiatan investasi. Untuk mengetahui informasi tersebut, 

investor dapat menganalisis laporan keuangan perusahaan perbankan 

dengan menggunakan rasio keuangan. Salah satu rasio-rasio yang dapat 

digunakan adalah Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), 

dan Return On Assets (ROA). Berdasarkan uraian diatas terdapat fluktuasi 

pada harga saham yang beredar. Untuk mengetahui penyebab terjadinya 

fluktuasi pada harga saham, dengan berdasarkan latar belakang diatas 

terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga menimbulkan 

pertanyaan, antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh rasio EPS, PER dan ROA secara simultan terhadap 

harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI ? 

2. Bagaimana pengaruh rasio Earning Per Share (EPS) terhadap harga 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI ? 

3. Bagaimana pengaruh rasio Price Earning Ratio (PER) terhadap harga 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI ? 

4. Bagaimana pengaruh rasio Return On Assets (ROA) terhadap harga 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menguji pengaruh rasio EPS, PER dan ROA secara simultan terhadap 

harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
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2. Menguji pengaruh rasio Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

3. Menguji pengaruh rasio Price Earning Ratio (PER) terhadap harga 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

4. menguji pengaruh rasio Return On Assets (ROA) terhadap harga saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini penulis mempunyai harapan akan 

diperolehnya manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis, yaitu : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat barmanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber bacaan atau referensi yang 

dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang 

akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini, dan 

menambah sumber pustaka yang telah ada. 

2. Manfaat praktis, yaitu : 

a.  Hasil penelitian ini dapat membuktikan adanya pengaruh Earning Per 

Share, Price Earning Ratio, Return On Assets terhadap harga saham. 

Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bentuk 

aplikasi dari ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mampu 

memberikan tambahan ilmu dan wawasan. 
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b. Bagi Investor, dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran 

mengenai kondisi kinerja keuangan perusahaan perbankan untuk 

dijadikan pedoman investor sebelum melakukan kegiatan investasi. 

c. Bagi perusahaan, dangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang kinerja perusahaannya untuk bisa dievaluasi dan 

dapat memperhatikan aspek keuangan agar bisa menarik minat 

investor dalam berinvestasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

Menurut UU pasar modal No. 8 tahun 1995 mendefinsikan pasar 

modal sebagai “Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan perusahaan publik yang berkaitan dengan 

efek yang diterbitkannnya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

efek”. Perkembangan pasar modal tidak akan berjalan hanya dengan adanya 

kebijakan pemerintah saja tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi aktif baik 

dari perusahaan yang akan menjual sahamnya maupun investor serta pihak-

pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Dengan adanya pasar 

modal bisa menjadi sarana untuk menjembatani perusahaan dalam mencari 

dana dengan para investor yang akan menanamkan modalnya. 

Menurut Sunariyah (2000:4) Pasar modal merupakan tempat 

pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Ditempat 

inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang 

mempunyai kelebihan dana (surplus funds) akan melakukan investasi dalam 

surat berharga yang ditawarkan pada emiten. Sebaliknya, ditempat itu pula 

perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan surat berharga 

dengan cara listing atau masuk pada pasar modal. Dalam proses transaksi 
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yang terjadi di pasar modal tidak terbatasi pada suatu lokasi, akan tetapi 

dapat dilakukan dimanapun juga. 

Menurut Samsul (2006:43) pasar modal merupakan tempat atau sarana 

bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan 

jangka panjang, umumnya lebih dari 1 (satu) tahun. Dengan melakukan 

investasi di pasar modal, maka dana yang tertumpuk di satu pihak dapat 

disalurkan kepada pihak lain yang membutuhkan, sehingga dana-dana yang 

terhimpun tersebut dapat dipakai untuk membiayai operasional perusahaan 

dan akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian secara nasional. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang kelebihan dana 

(investor) dengan pihak yang memerlukan dana (emiten) dengan cara 

melakukan aktivitas permintaan dan penawaran surat berharga guna 

menggerakkan perekonomian dan dapat mencapai tujuan jangka panjang. 

2.1.2 Fungsi dan Manfaat Pasar Modal 

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana 

bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk 

mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang 

diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, 

ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Kedua pasar modal 

menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen 

keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan 
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demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen 

(Tandelin, 2001:13).  

Pasar modal dapat dijadikan elemen penting yang turut memacu 

pertumbuhan serta perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. 

Aktivitas perekonomian di negara-negara yang telah maju selalu ditandai 

dengan meningkatnya perkembangan aktivitas pasar modal. sebab pasar 

modal merupakan salah satu sumber utama masyarakat dalam menanamkan 

modalnya dengan harapan mendapatkan return yang diinginkan dan 

pendanaan bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang ke skala 

lebih besar dan selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan 

(Anoraga, 2008:9). 

Dilihat dari fungsinya bahwa pasar modal adalah sebagai tempat 

bertemunya penawaran dan permintaan. Dapat diambil suatu manfaat 

adanya pasar modal, diantaranya menurut Dharmadji (2006:3) yaitu: 

a. Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaaan (jangka panjang) 

bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara 

optimal. 

b. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan 

upaya diversifikasi. 

c. Menyediakan indikator utama bagi tren ekonomi negara. 

d. Memungkinkan penyebaran kepemilikan perushaan sampai lapisan 

masyarakat menengah. 
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e. Menciptakan lapangan kerja/profesi lebih menarik. 

f. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospek 

yang baik. 

g. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan 

risiko yang bisa diperhitungakan melalui keterbukaan, likuiditas, dan 

diversifikasi investasi. 

h. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan kontrol 

sosial dan penciptaan iklim berusaha yang sehat. 

Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, 

pemerintah maupun lembaga penunjang. Manfaat Pasar Modal bagi 

Perusahaan (emiten) menurut Panji Anoraga (2008:29) yaitu : 

a. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar. 

b. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana 

selesai. 

c. Manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan. 

d. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra 

perusahaan. 

e. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. 

f. Cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga 

nominal perusahaan. 

g. Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi.  

h. Tidak ada beban finansial yang tetap. 

i. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. 
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j. Tidak dikaitkan dengan kekayaan sebagai jaminan tertentu. 

k. Profesionalisme dalam manajemen meningkat. 

Sedangkan manfaat pasar modal bagi investor adalah: 

a. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. 

b. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang 

saham dan memperoleh bunga obligasi bagi pemegang obligasi. 

c. Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, 

mempunyai hak suara dalam RUPO bila diadakan bagi pemegang 

obligasi. 

d. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misal dari saham 

A ke saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau 

mengurangi risiko.  

Manfaat Pasar Modal bagi Pemerintah (pembangunan) menurut 

Lukman dalam Panji Anoraga (2008: 37) adalah: 

a. Dengan berkembangnya pasar modal dimana perusahaan-perusahaan 

menjual sahamnya di bursa efek, maka hal ini sejalan dengan tujuan 

pemerataan hasil pembangunan, membuka kesempatan kerja dan 

mengurangi ketegangan sosial di kalangan masyarakat. 

b. Perkembangan pasar modal adalah pendayagunaan secara optimal 

dana yang dimiliki masyarakat untuk dimanfaatkan dalam mendorong 

pembangunan.  
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2.1.3 Bentuk Pasar Modal  

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam pasar modal, yaitu 

(Indriyo, 2000:245) : 

a. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana penawaran efek dari emiten kepada para investor 

selama masa tertentu sebelum efek tersebut dicatat pada bursa.  

b. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar (bursa efek) yang menyelenggarakan dan menyediakan 

sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli 

efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara 

mereka.  

c. Pasar Tersier (Over The Counter Market) 

Pasar (bursa paralel) yang memperdagangkan efek untuk efek 

permasalahan tertentu dan memperdagangkan efek yang 

diperjualbelikan dipasar sekunder tetapi pembeliannya kurang dari 1 

(satu) lot. 

d. Pasar Kuarter 

Pasar yang memperdagangkan efek di antara sesama pedagang 

efek dan umumnya dalam jumlah yang besar.  

2.2 Saham 

2.2.1 Pengertian dan Jenis - Jenis Saham 

Menurut Tandelin (2001:18) Saham merupakan surat bukti bahwa 

kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan 
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memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak 

terhadap pendapatan atau kekeyaan perusahaan. Sifat dasar investasi saham 

adalah memberikan peran bagi investor dalam memperoleh laba perusahaan. 

Setiap pemegang saham merupakan sebagian pemilik perusahaan, sehingga 

mereka berhak atas sebagian dari laba perusahaan. Namun hak tersebut 

terbatas karena pemegang saham berhak atas bagian penghasilan perusahaan 

hanya setelah seluruh kewajiban perusahaan dipenuhi. 

Menurut Samsul (2006:45) saham merupakan tanda bukti kepemilikan 

perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham 

(shareholder atau stockholder). Saham dapat dijadikan bukti tanda 

penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan 

atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahan yang 

menerbitkan surat berharga tersebut.  Dengan kepemilikan perusahaan 

dengan membeli saham maka pemegang saham akan mendapatkan hak 

untuk bersuara pada rapat umum para pemegang saham. Dalam hak suara 

tersebut pemegang saham dapat menentukan langkah tujuan perusahaan 

kedepan. Hak suara ini dipengaruhi oleh seberapa besar pemegang saham 

menanamkan modalnya diperusahaan tersebut. 

Saham (Weston dan Copeland dalam Dwipratama, 2009) adalah tanda 

penyertaan modal pada perseroan terbatas seperti yang telah diketahui 

bahwa tujuan pemodal membeli saham untuk memperoleh penghasilan dari 

saham tersebut. Dengan membeli saham suatu perusahaan, pemegang saham 
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akan mendapatkan suatu penghasilan dalam bentuk deviden dari keuntungan 

perusahaan. Deviden ini ditentukan sebesar saham yang ditanamkan pada 

perusahan. Semakin besar saham yang dibeli maka semakin besar tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa saham merupakan surat bukti kepemilikan perusahaan yang dibeli 

oleh investor di pasar modal dengan tujuan untuk memiliki perusahaan dan 

memperoleh hak suara menentukan arah perusahaan kedepan serta untuk 

memperoleh deviden dari penghasilan perusahaan tersebut. 

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal 

luas di masyarakat. Umumnya, saham yang dikenal sehari-hari adalah 

saham biasa. Menurut Dharmadji (2006:8) jenis-jenis saham antara lain : 

a. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah saham yang tidak memiliki hak istimewa, 

pemegang saham ini memiliki hak prioritas yang lebih rendah 

dibandingkan pemegang saham preferen terutama pada saat 

pembagian deviden dan likuidasi perusahaan  

b. Saham preferen (Preferend Stock) 

Pemegang saham preferen memiliki hak prioritas dalam 

pembagian deviden dan pembagian kekayaan pada saat perusahaan 

dilikuidasi dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Selain itu 

pemegang saham preferen berhak mengajukan usul pengajuan calon 

anggota dewan komisaris dan direksi. 
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c. Saham atas tunjuk (bearer stock) 

Setiap pemegang saham atas tunjuk dianggap sebagai pemilik 

dan memiliki hak untuk menjual saham tersebut dan memperoleh 

bayaran atas deviden dan mengadiri Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 

d. Saham Atas Nama (Registered Stock) 

Jenis saham ini nama dari pemilik saham terdapat di sertifikat 

saham dan tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) perusahaan. 

Pemegang saham jenis ini memperoleh hak untuk menjual saham, 

memperoleh deviden, dan mengakhiri Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 

2.2.2 Manfaat dan Risiko Saham 

Menurut Dharmadji (2006:11), pada dasarnya sacara ekonomis ada 2 

keuntungan atau manfaat yang diperoleh pemodal dengan membeli atau 

memiliki saham, yaitu : 

a. Deviden 

Deviden yaitu pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan. Deviden yang dibagikan perusahaan dapat berupa deviden 

tunai dan deviden saham. Deviden Tunai (Cash Deviden) berarti 

kepada setiap pemegang saham diberikan deviden berupa uang tunai 

dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap tahun. Sedangkan deviden 

saham (Stock Deviden) berarti kepada setiap pemegang saham 
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sehingga jumlah saham yang dimiliki pemodal akan bertambah 

dengan adanya pembagian deviden saham tersebut. 

b. Capital Gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. 

Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di 

pasar sekunder. Umumnya pemodal dengan orientasi jangka pendek 

mengejar keuntungan melalui capital gain. Misalnya seorang pemodal 

membeli saham pada pagi hari dan kemudian menjualnya siang hari 

jika harga saham mengalami kenaikan.  

Di samping itu, ada kemungkinan juga emiten memberikan 

saham bonus (saham yang dibagikan kepada pemegang saham yang 

diambil dari agio saham). Agio saham adalah selisih harga jual 

terhadap harga nominal pada saat melakukan pada penawaran di pasar 

perdana. Selain keuntungan secara ekonomis yang didapat para 

pemegang saham, ada manfaat secara non-ekonomis yang diperoleh 

yaitu kepemilikan hak suara dalam rapat umum para pemegang saham 

(RUPS) untuk menentukan jalannya perusahaan. 

Ada beberapa risiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan 

saham, yaitu : 

a. Tidak mendapat deviden 

Perusahaan akan membagikan deviden jika operasi perusahaan 

mengalami keuntungan. Dengan demikian perusahaan tidak dapat 

membagikan deviden jika perusahaan mengalami kerugian. Dengan 
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demikian potensi keuntungan pemodal untuk mendapatkan deviden 

ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut. 

b. Capital loss 

Pada aktivitas perdagangan saham, tidak selalu pemodal 

mendapatkan capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. 

Ada kalanya pemodal harus menjual saham dengan harga jual lebih 

rendah dari harga beli. Dengan demikian pemodal mengalami capital 

loss. Dalam jual beli saham, terkadang untuk menghindari potensi 

kerugian yang membesar seiring menurunnya harga saham maka 

investor rela menjual saham dengan harga rendah (cut loss). 

Untuk menghindari kemungkinan risiko keuangan, maka investor 

dapat menghubungi penasihat investasi dan pialang yang dapat memberikan 

nasehat mengenai investasi yang akan dilakukan. Para pemegang saham 

harus mampu memprediksi perusahaan yang akan menjadi tujuan investasi 

apakah mempunyai prospek kinerja perusahaan yang bagus atau tidak. 

2.2.3 Nilai Saham 

Nilai suatu saham berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi tiga, 

yaitu (Anoraga, 2008:59) : 

a. Par Value (Nilai Nominal) 

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada saham yang 

bersangkutan dan berfungsi untuk tujuan akuntansi. Dalam modal 

suatu perseroan, dikenal adanya modal disetor. Perubahan modal 

disetor ini sama dengan merupakan suatu nilai yang berguna bagi 
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pencatatan akuntansi, di mana nilai nominal dicatat sebagai model 

ekuitas perseroan di dalam neraca. Setiap saham yang diterbitkan di 

Indonesia harus mempunyai nilai nominal yang tercantum pada surat 

sahamnya. Namun untuk satu jenis saham yang lama harus 

mempunyai satu jenis nilai nominal. 

b. Base Price (Harga Dasar) 

Harga dasar suatu saham sangat erat kaitannya dengan harga 

pasar suatu saham. Harga dasar suatu saham baru merupakan harga 

perdananya. Harga dasar ini berubah sesuai aksi emiten yang 

dilakukan seperti right issue, stock split, warrant dan lain-lain, 

sehingga harga saham dasar yang baru harus dihitung  sesuai dengan 

perubahan harga teoritis hasil perhitungan antara harga dasar dengan 

jumlah saham yang diterbitkan. 

Nilai dasar = harga dasar X total saham yang beredar. 

c. Market Price (Harga Pasar) 

Harga pasar merupakan harga saham pada pasar yang sedang 

berlangsung. Jika pasar bursa efek tutup, maka harga pasar adalah 

harga penutupan (closing price). Jadi harga pasar ini yang menyatakan 

naik turunnya suatu saham. Jika harga pasar dikalikan jumlah saham 

yang diterbitkan, maka didapat market value. 

Nilai pasar = harga pasar X total saham yang beredar 

 

 



24 

 

Klasifikasi nilai pasar (Anoraga, 2008:59) : 

1. Big-Cap (> Rp 5 triliun), disebut juga blue-chip/saham 

papan atas/saham lapis pertama. 

2. Mid-Cap (Rp 1 triliun – Rp 5 triliun), disebut juga baby 

blue-chip/baby blues/saham lapis kedua. 

3. Small-Cap (< Rp 1 triliun), disebut juga saham lapis 

ketiga. 

2.3 Harga Saham 

Menurut Anaroga (2008:100) harga saham merupakan sejumlah uang 

yang dikeluarkan oleh setiap investor untuk memperoleh bukti penyertaan 

atau kepemilikan suatu perusahaan. Saham dapat menarik investor kerena 

adanya keuntungan yang dinikmati para pemegang saham yang berasal dari 

naiknya harga saham. Harga saham adalah harga pasar, yaitu harga yang 

terbentuk di pasar jual beli saham. Harga saham terbentuk dari hasil 

permintaan dan penawaran pasar, dimana pada saat permintaan saham 

meningkat, maka harga saham tersebut akan cenderung meningkat. Kondisi 

permintaan atau penawaran atas saham yang fluktuatif tiap hari akan 

membawa pola harga saham yang fluktuatif juga. Pada kondisi dimana 

permintaan saham lebih besar, maka harga saham akan naik tetapi, apabila 

kondisi dimana penawaran saham lebih banyak maka harga saham akan 

menurun. 

Pada aktivitas dipasar modal harga saham merupakan faktor yang 

sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melaksanakan 
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investasi, karena harga saham menunjukkan nilai suatu perusahaan. Bagi 

investor harga saham dan pergerakannya merupakan faktor penting dalam 

investasi da pasar modal. Hal ini memicu investor untuk menganalisis untuk 

menentukan saham yang dituju guna mendapatkan return yang diinginkan 

investor. 

2.3.1 Analisis Harga Saham 

Menurut Jogiyanto (2000:88), terdapat 2 (dua) macam analisis untuk 

menentukan nilai saham yaitu analisis sekuritas fundamental dan analisis 

teknikal. 

a. Analisis fundamental 

Analisis yang sangat berhubungan dengan kondisi keuangan 

perusahaan. Analisis fundamental mempunyai konsep dasar bahwa 

nilai perusahaan tercermin dari kinerja keuangan perusahaan. Apabila 

perusahaan mempunyai kinerja keuangan yang baik atau bagus, maka 

saham yang beredar di pasar modal yang akan diminati investor dan 

harganya akan ikut meningkat. Analisis ini merupakan upaya untuk 

memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan 

mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi 

harga saham dimasa yang datang dan menerapkan hubungan variabel-

variabel tersebut dengan taksiran harga saham.  

Analisis ini sering disebut dengan company analysis (Robert 

Ang dalam Anoraga, 2008:109). Didalamnya menyangkut analisis 

kekuatan dan kelemahan dari perusahaan tentang kegiatan operasional 
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dan prospek kedepannya. Dalam membuat peramalan harga saham, 

langkah terpenting adalah mengidentifikasi faktor-faktor fundamental 

(pertumbuhan penjualan, biaya, kebijakan deviden) yang 

mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan 

menetapkan hubungan faktor tersebut, sehingga memperoleh taksiran 

harga saham. 

b. Analisis teknikal 

Analisis ini sering di pakai oleh investor, dan biasanya data yang 

digunakan dalam analisis ini berupa grafik datau program komputer. 

Analisis ini berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu 

saham, volume perdagangan, indeks harga saham baik individu 

maupun gabungan, serta faktor lain yang bersifat teknik. Analisis 

teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan saat yang 

terbaik dalam membeli atau menjual saham dengan memprediksi 

pergerakan harga jangka pendek suatu saham dengan memanfaatkan 

indikator teknik atau menggunakan analisis grafik. 

2.4 Analisis Rasio Keuangan 

Kinerja keuangan emiten berpengaruh terhadap kinerja pasar modal. 

Dalam hal ini kinerja keuangan emiten mempengaruhi permintaan dan 

penawaran investor terhadap saham suatu perusahaan. Para pemegang 

saham merupakan pemilik perusahaan sehingga sangat berkepentingan 

terhadap jalannya perusahaan, kinerja perusahaan dan pengembangan usaha 

perusahaan. Pemegang saham menginginkan dana yang diinvestasikan 
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menghasilkan keuntungan. Akan tetapi pemegang saham tidak dapat 

langsung terlibat dalam pengelolaan perusahaan, sehingga tidak dapat 

memonitor secara langsung kegiatan perusahaan. Oleh karena itu pihak 

investor membutuhkan informasi keuangan suatu perusahaan sebagai 

pedoman pengambilan keputusan apakah mereka akan melakukan investasi 

pada perusahaan tersebut. Dalam menentukan apakah seorang investor akan 

melakukan transaksi di pasar modal, maka ia akan mendasarkan 

keputusannya pada berbagai informasi yang dimilikinya, termasuk 

diantaranya informasi kinerja keuangan. 

Informasi kinerja keuangan merupakan sumber informasi intern bagi 

investor atau masyarakat yang didapat dari laporan keuangan suatu 

perusahaan. Menurut Munawir (2001:64) menyatakan bahwa para investor 

berkepentingan pada laporan keuangan suatu perusahaan dalam rangka 

penentuan kebijaksanaan penanaman modalnya, apakah perusahaan 

mempunyai prospek yang cukup baik dan akan diperoleh keuntungan atau 

rate of return yang cukup baik. Jadi dalam mengambil keputusan investasi, 

para investor harus memutuskan untuk membeli atau menjual sekuritas 

berdasarkan analisis laporan keuangan.  

Rasio keuangan sangat penting bagi analis eksternal yang menilai 

suatu perusahaan berdasar laporan keuangan yang diumumkan. Dengan 

adanya rasio keuangan, para investor dapat mengetahui pergerakan harga 

saham dan prospek harga saham kedepan. Perkembangan harga saham tidak 

akan lepas dari perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Dengan kinerja 
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perusahaan yang terus meningkat, akan mempengaruhi pergerakan harga 

saham yang ikut meningkat (Van Horne, 2005:202). Ada beberapa rasio 

keuangan yang digunakan, dalam penelitian ini pengukuran kinerja 

keuangan dilihat dari sudut pandang investor dapat diukur dengan EPS 

(Earning Per Share), PER (Price Earning Ratio), ROA (Return On Assets). 

2.4.1 Earning Per Share ( EPS ) 

Semua investor dalam menanamkan dananya pada saham berharap 

mendapatkan imbalan berupa deviden dari pendapatan perushaan. Salah satu 

alat yang menghubungkan antara pendapatan dengan saham adalah laba per 

lembar saham. Laba per lembar saham merupakan alat ukur yang dipakai 

untuk mengukur pertumbuhan laba dan potensi laba perusahaan. Laba ini 

dapat diketahui dengan menghitung antara laba bersih perusahaan yang 

dibagi dengan jumlah rata rata saham yang beredar (Simamora, 1999:530). 

Menurut Darmadji (2006:195) pengertian laba per lembar saham atau 

EPS yaitu merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan 

(laba) yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar sahamnya. 

Laba merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan, karena itu 

para pemodal seringkali memusatkan perhatian pada besarnya Earning Per 

Share (EPS) dalam melakukan analisis saham. Semakin tinggi nilai EPS 

tentu saja menggembirakan pemegang saham karena semakin besar deviden 

yang disediakan untuk pemegang saham. EPS dapat dihitung dengan rumus 

berikut : 

EPS =   
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Jika pada perusahaan tersebut terdapat saham preferen, maka rumus 

yang digunakan adalah : 

EPS = 
     

     
 

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah 

rata-rata tertimbang dari jumlah saham biasa yang beredar sepanjang tahun. 

Para calon pemegang saham tertarik dengan EPS yang besar, karena hal ini 

merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan. Jumlah EPS 

tidak berarti akan didistribusikan semuanya kepada pemegang saham biasa, 

karena berapapun jumlah yang akan didistribusikan tergantung pada 

kebijakan perusahaan dalam hal pembayaran dividen. EPS yang besar 

menandakan kemampuan perusahaan yang lebih besar dalam menghasilkan 

keuntungan bersih dari setiap lembar saham.  

Peningkatan EPS menandakan bahwa perusahaan berhasil 

meningkatkan taraf kemakmuran investor, dan hal ini akan mendorong 

investor untuk menambah jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan. 

Makin tinggi nilai EPS akan menggembirakan pemegang saham karena 

semakin besar laba yang disediakan  untuk pemegang saham (Darmadji, 

2006:196). Dengan tingginya nilai EPS akan meningkatkan jumlah 

permintaan terhadap saham, hal itu dapat mempengaruhi harga saham yang 

beredar. Tingginya jumlah permintaan ini mengakibatkan naiknya harga 

saham.  
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2.4.2 Price Earning Ratio ( PER ) 

Pendekatan Price Earning Ratio ini merupakan pendekatan yang 

cukup populer dipakai di kalangan analisis saham dan praktisi saham. 

Menurut Adler Haymans Manurung dalam Nazwirman (2008) secara teknis 

PER adalah hasil bagi antara harga saham dan laba bersih per saham. Harga 

saham di pasar merupakan harga yang berlaku, sedangkan laba bersih 

merupakan laba bersih per saham proyeksi tahun berjalan. PER 

dipergunakan oleh berbagai pihak atau investor untuk membeli saham. 

Investor akan membeli suatu saham perusahaan dengan PER yang kecil, 

karena PER yang kecil menggambarkan laba bersih per saham yang cukup 

tinggi dan harga yang rendah.  

Menurut Tandelin (2001:243) Price Earning Ratio mengindikasikan 

besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh satu 

rupiah keuntungan perusahaan. Rasio ini digunakan investor untuk 

membandingkan nilai pasar saham biasa relatif dengan laba perusahaan lain 

dengan mengukur nilai potensial saham perusahaan lain. PER juga 

menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. PER dihitung dalam satuan kali. Sebagai contoh, jika 

suatu saham memiliki PER sebesar 10 kali, berati pasar menghargai 10 kali 

atas kemapuan perusahaan menghasilkan laba. Rasio PER dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

PER = 
       

     (Dharmadji, 2006:198). 
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PER menggunakan rsaio yang membandingkan antara harga saham 

yang diperoleh dari pasar modal dengan laba per saham diperoleh dari 

pemilik perusahaan. Menurut Jogiyanto (2003:105) PER yang tinggi 

mengindikasikan bahwa harga saham akan tinggi bahkan dapat lebih tinggi 

daripada nilai intrinsiknya (overvalue) dan sebaliknya, PER rendah 

mengambarkan harga saham juga rendah daripada nilai intrinsiknya 

(undervalue). Apabila pasar modal efisien, maka rasio in mencerminkan 

pertumbuhan laba perusahaan. Bagi investor, semakin rendah nilai PER 

suatu saham, semakin bagus, karena saham dibeli dengan harga murah 

(Dharmadji, 2006:198). 

2.4.3 Return On Assets ( ROA ) 

Return On Assets merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang 

tertentu. ROA sering juga disebut sebagai Return On Investment (ROI) (Van 

Horne, 2005:224). ROA merupakan suatu ukuran keseluruhan profitabilitas 

perusahaan. Rasio ini banyak digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan, khususnya menyangkut profitabilitas perusahaan. ROA yang 

tinggi menunjukan efisiensi manajemen aktiva dan rendahnya rasio ini 

disebabkan oleh : 

a. Rendahnya Basic Earning Power (BEP) perusahaan. 

b. Tingginya tingkat bunga karena penggunaan kewajiban diatas rata- 

rata yang menyebabkan laba bersih relatif rendah. 
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Pengembalian atas aktiva atau modal berguna bagi evaluasi 

manajemen, analisis profitabilitas, peramalan laba, serta perencanaan dan 

pengendalian. Menggunakan angka Pengembalian atas aktiva modal untuk 

tujuan tersebut membutuhkan pemahaman mendalam mengenai ukuran 

pengembalian ini. Karena ukuran pengembalian mencakup komponen-

komponen yang berpotensi memberikan kontribusi pada pemahaman kinerja 

perusahaan. Bagian ini membahas tingkat pengembalian jika investasi 

modal dipandang secara terpisah dari sumber pendanaannya, yaitu modal 

utang dan ekuitas (total aktiva), atau biasanya disebut sebagai pengembalian 

atas aktiva (Return On Asset). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus 

(Dharmadji, 2006:200) : 

ROA = 
 
 

   100% 

Rasio ROA adalah rasio yang membandingkan antara laba bersih 

perusahaan dengan total aset perusahaan. Dengan meningkatnya laba bersih 

perusahaan maka perusahaan mempunyai kinerja yang bagus sehingga akan 

menaikkan nilai perusahaan. Apabila semakin tinggi profitabilitas yang 

dicapai suatu perusahaan berarti semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh laba. Hal ini telah membuktikan baik kepada pihak 

internal maupun eksternal bahwa kinerja manajemen keuangan perusahaan 

tersebut sangat efektif sehingga akan meningkatkan tingkat kepercayaan 

mitra usaha dan publik terhadap perusahaan yang akhirnya mempengaruhi 

permintaan saham di pasar modal. Hal ini menjadikan rasio ini dapat 

mempengaruhi peningkatan harga saham di pasar modal (Djazuli, 2006). 
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2.5 Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham 

Tujuan pelaporan keuangan mempunyai cakupan yang luas agar 

memenuhi berbagai kebutuhan para pemakai dan melayani kepentingan 

umum dari berbagai pemakai yang potensial, bukan hanya untuk kebutuhan 

kelompok tertentu saja. Dari laporan keuangan yang diterbitkan, setelah 

dianalisis akan bisa diperoleh rasio keuangan yang berguna untuk 

mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif suatu perusahaan, serta 

untuk menunjukkan apakah posisi keuangan perusahaan membaik atau 

memburuk selama periode tertentu (Van Horne, 2005:202). Hal ini akan 

membantu bagi investor dalam menilai ketidakpastian penerimaan dividen 

di masa yang akan datang. Dengan kata lain, tujuan ini mengasumsikan 

bahwa investor menginginkan informasi tentang hasil dan risiko dari 

investasi yang dilakukannya.  

Analisis laporan keuangan yang berupa rasio keuangan berupaya 

mengidentifikasi kinerja perusahaan melalui analisa terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhinya untuk dapat memprediksi harga saham di masa 

yang akan datang. Dengan kinerja keuangan perusahaan yang baik akan 

mempengaruhi peningkatan harga saham perusahaan. Dari rasio keuangan 

yang diperoleh, maka manajemen perusahaan yang bersangkutan maupun 

investor akan dapat menilai kinerja perusahaan dan melakukan penilaian 

terhadap harga saham perusahaan, sehingga dapat mengambil keputusan 

yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan.  
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Adapun dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Penulis  Judul  Variabel 
Penelitian

Hasil Penelitian 

1 Hsu Ling 
Chang, 
Yahn-Shir 
Chen, 
Chi Wei Su, 
Ya-Wen 
Chang  
(2008).  

The 
Relationship 
Between Stock 
Price and 
EPS: Evidence 
Based on 
Taiwan Panel 
Data. 

• Variabel 
bebas: EPS 

• Variabel 
terikat: 
Harga 
Saham 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa perusahaan 
mengalami 
pertumbuhan rata-
rata yang tinggi, 
EPS mempunyai 
pengaruh yang 
sangat kecil 
terhadap harga 
saham. Sedangkan 
apabila perusahaan 
mengalami 
pertumbuhan yang 
rendah, pengaruh 
EPS terhadap harga 
saham sangat 
tinggi. 

2 Dwi 
Martani, 
Mulyono, 
Rahfiani 
Khairurizka 
(2009).  

The Effect Of 
Financial 
Ratios, Firm 
Size, And Cash 
Flow From 
Operating 
Activities In The 
Interim Report 
to The Stock 
Return. 

• Variabel 
bebas: NPM, 
ROE, DER 
dan PBV 
CR, TATO, 
CF dan SF 

• Variabel 
terikat: 
Return 
Saham 

hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa NPM, ROE, 
DER dan PBV 
mempunyai 
pengaruh positif 
terhadap return 
saham dan CR, 
TATO, CF dan SF 
mempunyai 
pengaruh negatif 
terhadap return 
saham. 
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3 Edi 
Subiyantoro 
dan 
Fransisca 
Andreani. 
(2003)  

Analisis 
Faktor-Faktor 
Yang 
Mempengaruhi 
Harga Saham 
(Perusahaan 
Jasa 
Perhotelan 
yang Terdaftar 
di Pasar Modal 
Indonesia). 

• Variabel 
bebas: 
Return On 
Asset, 
Return On 
Equity, Book 
Value Equity 
Per Share, 
Debt To 
Equity Ratio, 
Return 
Saham, Beta 
Saham dan 
Return 
Market  

• Variabel 
terikat: 
Harga 
Saham  

Ada berpengaruh 
signifikan secara 
parsial terhadap 
harga saham adalah 
book value equity 
per share dan 
return on equity.  
 

4 Abid 
Djazuli 
(2006) 

Pengaruh EPS, 
ROI, ROE 
Terhadap 
Perubahan 
Harga Saham 
pada 
Perushaan 
Sektor 
Manufacturing 
pada BEJ. 
 

• Variabel 
bebas: EPS, 
ROI, ROE 

• Variabel 
terikat:  
Harga 
Saham 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa secara 
simultan ketiga 
rasio berpengaruh 
terhadap harga 
saham. Secara 
parsial EPS dan 
ROE berpengaruh 
terhadap harga 
saham. EPS sangat 
dominasi 
berpengaruh 
terhadap harga 
saham. 

5 Nazwirman 
(2008) 

Penilaian 
Harga Saham 
Dengan Price 
Earning Ratio 
(PER):  
Studi Kasus 
Pada Saham 
Industri 
Makanan dan 
Minuman Di 
Bursa Efek 
Indonesia. 

• Variabel 
bebas:  
PER 

• Variabel 
terikat:  
Harga 
Saham 

Hasil penelitian 
bahwa PER sangat 
berpengaruh 
terhadap harga 
saham. 
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6 Gede Priana 
Dwipratama 
(2009). 

Pengaruh 
PBV, DER, 
EPS, DPR dan 
ROA terhadap 
Harga saham 
(studi empiris 
pada 
perusahaan 
food And 
beverage yang 
terdaftar di 
BEI). 

• Variabel 
bebas : 
PBV, DER, 
EPS, DPR 
dan ROA 

• Variabel 
terikat: 
Harga 
Saham 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
secara parsial 
hanya Earning Per 
Share (EPS) 
mempengaruhi 
harga saham, 
Sedangkan secara 
simultan PBV, 
DER, EPS, DPR 
dan ROA 
berpengaruh 
terhadap harga 
saham. 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Informasi kinerja keuangan dalam laporan keuangan banyak 

memberikan manfaat bagi pengguna apabila laporan tersebut dianalisis lebih 

lanjut sebelum dimanfaatkan sebagai alat bantu membuat suatu keputusan. 

Laporan keuangan fundamental seperti neraca, laporan rugi-laba, laporan 

arus kas merupakan elemen yang dapat digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan dalam satu periode tertentu. Belum dapat dikatakan bermanfaat 

informasi dalam bentuk laporan keuangan, apabila informasi tersebut tidak 

dapat membantu dalam pembuatan keputusan bisnis. Untuk mengetahui 

seberapa baik kinerja perusahaan, seorang investor perlu menganalisis 

laporan keuangan perusahaan. Dengan kinerja perusahaan yang baik akan 

meningkatkan harga saham perusahaan yang beredar. Selain itu, naiknya 

harga saham dipengaruhi oleh adanya permintaan dan penawaran di pasar. 

Analisis rasio keuangan perusahaan merupakan salah satu alat untuk 

mengetahui kinerja perusahaan dikarenakan perkembangan harga saham 
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tidak akan lepas dari perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Dengan 

kinerja perusahaan yang terus meningkat, akan mempengaruhi pergerakan 

harga saham yang ikut meningkat (Van Horne, 2005:202). 

Earning Per Share (EPS) disebut juga dengan laba per saham 

merupakan rasio yang menunjukkan bagian laba setiap tahunnya. EPS 

menggambarkan profitabilitas perusahaan yang tergambar pada setiap 

saham dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ini membandingkan 

antara laba bersih perusahaan dengan jumlah saham yang beredar di pasar 

modal. Menurut Simamora (2000:530) mengemukakan bahwa para calon 

pemegang saham tertarik dengan EPS yang besar, karena hal ini merupakan 

salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan. EPS yang besar 

menandakan kemampuan perusahaan yang lebih besar dalam menghasilkan 

keuntungan bersih dari setiap lembar saham. Semakin tinggi EPS tentu saja 

menyebabkan semakin besar laba dan kemungkinan peningkatan jumlah 

deviden yang diterima pemegang saham (Dharmadji, 2006:195). Dengan 

tingginya nilai EPS yang ditunjukkan dengan meningkatnya laba dan jumlah 

deviden akan menarik minat investor untuk membeli saham. Hal itu akan 

meningkatkan jumlah permintaan terhadap saham, sehingga dapat 

mempengaruhi naiknya harga saham. Sehingga Earning Per Share 

berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Menurut Tandelin (2001:243) Price Earning Ratio mengindikasikan 

besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh satu 

rupiah keuntungan perusahaan. Rasio ini digunakan investor untuk 
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membandingkan nilai pasar saham biasa relatif dengan laba perusahaan lain 

dengan mengukur nilai potensial saham perusahaan lain. Rasio ini 

membandingkan dengan harga saham (dari pasar modal) dengan laba per 

saham yang diperoleh dari pemilik perusahaan. Price Earning Ratio (PER) 

menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai PER akan menunjukkan semakin 

baik kemampuan perusahaan. Hal ini akan dapat menarik minat investor 

untuk berinvestasi. PER yang tinggi mengindikasikan bahwa harga saham 

akan tinggi dan sebaliknya (Jogiyanto, 2003:105). Jadi dapat dikatakan 

bahwa Price Earning Ratio mempunyai pengaruh positif terhadap harga 

saham. 

ROA atau Return On Assets merupakan rasio keuangan yang banyak 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya menyangkut 

profitabilitas perusahaan. ROA membandingkan antara laba bersih dengan 

total asset yang digunakan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas yang 

dicapai suatu perusahaan berarti semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh laba. Menurut Tandelin (2001:240) Dengan 

meningkatnya laba bersih perusahaan maka perusahaan mempunyai kinerja 

yang bagus sehingga akan menaikkan nilai perusahaan. Hal ini akan 

menarik investor unuk menanamkan modalnya dengan cara membeli saham 

di perusahaan tersebut dengan harapan memperoleh return yang tinggi 

Dengan adanya kenaikan permintaan saham, maka secara tidak langsung 

akan meningkatkan nilai harga saham. Sehingga rasio ini menunjukkan 
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hubungan positif terhadap harga saham. Dalam Djazuli (2006:54) semakin 

tinggi profitabilitas yang dicapai perusahaan berarti semakin besar 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, sehingga dapat 

meningkatkan tingkat kepercayaan mitra usaha. Tingginya tingkat 

kepercayaan pihak luar akan berpengaruh terhadap respon publik terhadap 

perusahaan yang akhirnya juga akan mempengaruhi permintaan saham. 

Sehingga tinggi rendahnya rasio ini berpengaruh terhadap harga saham. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, salah satunya penelitian 

Ling Chang (2008) tentang hubungan antara harga saham dengan EPS pada 

perusahaan di Taiwan menghasilkan kesimpulan bahwa apabila perusahaan 

mengalami pertumbuhan rata-rata yang tinggi, EPS mempunyai pengaruh 

yang sangat kecil terhadap harga saham. Sedangkan apabila perusahaan 

mengalami pertubuhan yang rendah, pengaruh EPS terhadap harga saham 

sangat tinggi. Selain itu pada penelitian Dwi Martani (2009) tentang 

pengaruh rasio keuangan, besaran perusahaan dan cash flow terhadap return 

saham pada industri manufaktur di Indonesia menunjukkan hasil bahwa 

NPM, ROE, DER dan PBV mempunyai pengaruh positif terhadap return 

saham dan CR, TATO, CF dan SF mempunyai pengaruh negatif terhadap 

return saham. 

Penelitian Subiyantoro (2003) menganalisis tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham kasus perusahaan jasa perhotelan dengan alat 

analisis menggunakan rasio keuangan yaitu mencakup: return on asset, 

return on equity, book value equity per share, debt to equity ratio, return 
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saham, beta saham dan return market. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara umum faktor-faktor di atas tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk 

mempengaruhi harga saham. Secara parsial yang berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham adalah book value equity per share dan return on 

equity. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan Abid Djazuli (2006) yang 

melakukan penelitian tentang pengaruh EPS, ROI dan ROE terhadap 

perubahan harga saham menunjukkan hasil bahwa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara simultan ketiga rasio berpengaruh terhadap 

harga saham. Secara parsial EPS dan ROE berpengaruh terhadap harga 

saham. EPS sangat dominasi berpengaruh terhadap harga saham.  

Pada penelitian Nazwirman (2008) yaitu tentang penilaian harga 

saham dengan Price Earning Ratio (PER) menunjukkan hasil bahwa tinggi 

dan rendahnya Price Earning Ratio akan mempengaruhi pergerakan harga 

saham. Dalam penelitian yang dilakukan Dwipratama (2009) dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan utama perusahaan yang meliputi PBV, 

DER, EPS, DPR dan ROA apakah berpengaruh terhadap harga saham. 

Sampel yang digunakan adalah 14 perusahaan yang terdaftar dalam sektor 

makanan dan minuman di BEI. Hasil penelitian menunjukkan hanya 

Earning Per Share (EPS) yang mempengaruhi harga saham secara parsial, 

sedangkan rasio PBV, DER, DPR dan ROA tidak berpengaruh. Sedangkan 

secara simultan, semua rasio keuangan (PBV, DER, EPS, DPR dan ROA) 

berpengaruh terhadap harga saham.  
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Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis 

laporan keuangan yang berupa analisis rasio sangat dibutuhkan untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan. Dengan kinerja perusahaan yang baik 

akan meningkatkan harga saham perusahaan yang beredar. Secara 

sistematik, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.1. Kerangka berpikir hubungan  Earning Per Share, Price 
Earning Ratio dan Return On Assets  terhadap Harga Saham. 

 
 

R A S I O   K E U A N G A N 

EPS ( X1 ) 
Earning Per Share 

 
            100% 

PER ( X2 ) 
Price Earning Ratio  

ROA ( X3 ) 
Return On Assets 

TINGGI RENDAH TINGGI RENDAH TINGGI RENDAH 

HARGA 
SAHAM 
TURUN

HARGA 
SAHAM 

NAIK



42 

 

2.8 Hipotesis 

Dengan mengacu pada latar belakang, perumusan masalah, 

landasan teori teoritis serta kerangka berpikir maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah :  

H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara rasio EPS, PER dan ROA secara 

simultan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI. 

H2 : Ada pengaruh yang signifikan antara rasio EPS terhadap harga saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

H3 : Ada pengaruh yang signifikan antara rasio PER terhadap harga saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

H4 : Ada pengaruh yang signifikan antara rasio ROA terhadap harga saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik 

tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 1996:6). Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang 

berjumlah 31 perusahaan. 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi (Sudjana, 1996:6). 

Dalam penelitian ini sampel yang diambil dengan metode purposive 

sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu 

(Suharsimi, 2006:139). Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan representasi dari populasi yang ada. Teknik ini digunakan 

untuk memilih target tertentu yang dapat memberikan informasi sesuai 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sampel yang 

terpilih adalah 16 perusahaan. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel 

tersebut adalah:  

a. Perusahaan perbankan yang terdaftar dan listing di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan 2009 
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b. Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan secara lengkap 

yang telah diaudit oleh akuntan secara kontinyu selama tahun 2007 

sampai dengan 2009.  

c. Aktif memperdagangkan saham di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

penelitian yang berdasarkan surat edaran PT. BEJ No. SE-12/BEJ II-

1/X/1994 yaitu saham yang memiliki frekuensi perdagangan saham 

selama 3 bulan sebanyak 150 kali atau lebih. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan 

variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel 

masing-masing. Metode kuantitatif menggunakan angka-angka dan data 

statistik. Penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan 

pengujiannya yang kemudian akan memerlukan tahapan-tahapan 

berikutnya, seperti penentuan teknik analisa dan formula statistik yang akan 

digunakan. Objek penelitian ini adalah laporan kinerja keuangan perusahaan 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menurut Hadi (2004:250) adalah gejala-gejala 

yang menunjukkan variasi baik dan jenis maupun dalam tingkatan. 

Variabel-veriabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 



45 

 

3.3.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dijelaskan atau dipengeruhi 

oleh variabel bebas. Variabel terikat penelitian ini adalah harga saham. 

Menurut Anaroga (2008:100) harga saham merupakan sejumlah uang yang 

dikeluarkan oleh setiap investor untuk memperoleh bukti penyertaan atau 

kepemilikan suatu perusahaan. Harga saham yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah harga saham tahunan yang diperoleh dengan cara 

menjumlahkan harga saham pada saat penutupan harga bulan Januari-

Desember setiap tahun penelitian yang selanjutnya dibagi 12 (duabelas). 

3.3.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

veriabel lain. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pertumbuhan rasio 

keuangan yang terdiri dari tiga rasio, meliputi : 

1. Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan bagian 

laba setiap tahunnya. Rasio ini membandingkan antara laba bersih 

perusahaan dengan jumlah saham yang beredar di pasar modal. 

Semakin tinggi EPS tentu saja menyebabkan semakin besar laba dan 

kemungkinan peningkatan jumlah deviden yang diterima pemegang 

saham. Sehingga Earning Per Share berpengaruh positif terhadap 

harga saham. 

EPS =   
       

2. Price Earning Ratio (PER) menggambarkan apresiasi pasar terhadap 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini 
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membandingkan dengan harga saham (dari pasar modal) dengan laba 

per saham yang diperoleh dari pemilik perusahaan. PER yang tinggi 

mengindikasikan bahwa harga saham akan tinggi dan sebaliknya 

(Jogiyanto, 2003:105). Jadi dapat dikatakan bahwa Price Earning 

Ratio mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham. 

PER = 
 

 

3. ROA atau Return On Assets merupakan rasio keuangan yang banyak 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya 

menyangkut profitabilitas perusahaan. ROA membandingkan antara 

laba bersih dengan total asset yang digunakan perusahaan. Rasio ini 

menunjukkan hubungan positif terhadapa harga saham. 

ROA = 
 
 

   100% 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. 

Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:206) yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa cacatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya. 

Penggunaan metode ini untuk memperoleh data-data yang berupa 

perhitungan rasio keuangan (EPS, PER, ROA) dan harga saham. Dalam 

penelitian ini dokumentasinya berupa laporan keuangan dan data lain yang 

diperoleh dan dipublikasikan oleh melalui website Indonesia Stock 

Exchange (http://www.idx.co.id/).  
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang berguna untuk 

menggambarkan besar kecilnya tingkat variabel (bebas dan terikat) dalam 

tahun penelitian.  

3.5.2 Uji Normalitas  

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal 

atau mendekati normal. Pengujian normalitas data akan dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Pengujian yang menunjukkan data 

yang normal diperoleh apabila nilai signifikansi > 0,05 (Algifari, 2000:86). 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis regresi 

linier berganda, yaitu studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

(terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan 

untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-

rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui 

(Gujarati, 1999:310). Dengan persamaan regresi: 

Y   b1X1 b2X2 . . . .  bkXk 

  Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independen untuk 

mengestimasi dan atau memprediksi nilai variabel dependen, sehingga 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y   b1X1 b2X2 b3X3 
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Keterangan:  

Y   = Harga Saham  

b1,b2,b3    = Koefisien regresi  

X1    = Earning Per Share 

X2  = Price Earning Ratio 

X3  = Return On Asset 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu persamaan 

regresi yang dihasilkan adalah baik untuk mengestimasi nilai variabel 

dependen.  

3.6 Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Uji F atau Uji Simultan  

Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh variabel bebas X1, X2, X3 yaitu EPS, PER, ROA yang digunakan 

mampu menjelaskan variabel terikat Y yaitu harga saham dari suatu 

persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengujian ini 

dilakukan menggunakan SPSS. Dasar pengambilan keputusan dengan 

menggunakan metode Quick Look yaitu Bila nilai F lebih besar dari 4 maka 

Ho dapat diambil dengan nilai signifikansi 5 persen, dengan kata lain kita 

menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan hasil nilai 

probabilitas. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima yang artinya 

tidak ada pengaruh antara EPS, PER dan ROA terhadap harga saham. Jika 
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probabilitas < 0,05 maka H1 diterima yang artinya ada pengaruh antara EPS, 

PER dan ROA terhadap harga saham (Ghozali, 2009:88). 

3.6.2 Uji t atau Uji Parsial  

Pengujian Parsial dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel 

bebas secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat Y 

yaitu harga saham dengan asumsi variabel yang lain konstan. Pengujian ini 

dilakukan dengan SPSS. Dasar pengambilan keputusan menggunakan 

metode Quick Look yaitu hipotesis yang menyatakan bahwa variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen dapat 

diterima apabila t-hitung lebih dari absolut 2 (untuk derajat signifikansi 

sebesar 5%), nilai tersebut berlaku jika df adalah 20 atau lebih. Pembuktian 

dilakukan dengan menggunakan probability value, yaitu (Ghozali,2009:89) : 

• Jika probability value > 0,05 maka H0 diterima sehingga tidak ada 

pengaruh antara EPS terhadap harga saham. Tidak ada pengaruh 

antara PER terhadap harga saham. Tidak ada pengaruh antara ROA 

terhadap harga saham. 

• Jika probability value < 0,05 maka H2, H3, H4 diterima sehingga ada 

pengaruh antara EPS terhadap harga saham. Ada pengaruh antara PER 

terhadap harga saham. Ada pengaruh antara ROA terhadap harga 

saham. 

3.7 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). 
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Nilai R2 berada diantara nol sampai dengan satu. Semakin mendekati nilai 1 

(satu) suatu persamaan regresi maka variabel bebas hampir memberikan 

semua informasi untuk memprediksi variabel terikat atau merupakan 

indikator yang menunjukkan semakin kuatnya kemampuan dalam 

menjelaskan perubahan variabel bebas terhadap variasi variabel terikat. 

Sebaliknya semakin mendekati 0 (nol) besarnya koefisien R2 atau 

persamaan regresi maka variabel bebas semakin terbatas dalam memberikan 

semua informasi untuk memprediksi variabel terikat atau semakin lemah 

kemampuannya dalam menjelaskan perubahan variabel bebas terhadap 

variasi veriabel terikat. Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial 

dilihat dari besarnya determinasi parsial (r2)  (Algifari, 2000:58). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode waktu 2007-2009. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan gabungan emiten dari Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dan bursa Efek Surabaya (BES) yang telah bergabung 

menjadi satu bursa efek pada tahun 2007. Pada periode 3 tahun tersebut 

terdapat populasi penelitian mencapai 31 emiten perbankan.  

Berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan terdapat 31 

perusahaan perbankan yang terdaftar dan listing pada tahun penelitian. Dari 

31 perusahaan, terdapat 20 perusahaan yang mengeluarkan laporan 

keuangan secara lengkap pada tahun penelitian dan diperoleh hasil sebanyak 

16 perusahaan perbankan aktif memperdagangkan saham selama tahun 

penelitian. 16 perusahaan perbankan tersebut adalah sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Jumlah perusahaan tersebut sudah sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. Dilakukannya pengambilan sampel 

perusahaan diharapkan dapat mewakili semua jenis bidang perusahaan yang 

aktif di Bursa Efek Indonesia.  

Hasil pengambilan sampel sebanyak 16 perusahaan, kemudian 

dikumpulkan data-data dari masing-masing variabel yang akan diteliti 
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selama periode pengamatan sehingga didapatkan data sebenyak 48 pasang 

data. Data tersebut yang berisikan tentang kinerja keuangan (Earning Per 

Share, Price Earning Ratio dan Return On Assets) serta harga saham 

perusahaan perbankan yang aktif dari tahun 2007-2009 dapat dilihat sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1 

EPS, PER, ROA dan Harga Saham tahun 2007, 2008, 2009 
KODE TAHUN EPS (Rp) PER (X) ROA (%) Harga Saham (Rp) 

INPC 
2007 20,56 2,53 0,38 150 
2008 13,72 1,44 0,31 67 
2009 14,25 1,82 0,36 65 

BBKP 
2007 65,67 8,33 1,88 598 
2008 64,54 3,1 1,69 358 
2009 410 6,87 1,98 327 

BNBA 
2007 9,01 8,12 1,53 273 
2008 11,96 5,02 1,03 120 
2009 12,21 9,14 1,71 104 

BBCA 
2007 364,17 22,1 2,94 5940 
2008 234,28 13,87 2,14 3052 
2009 276,1 37,62 3,17 3777 

BNGA 
2007 62,53 14,44 1,87 885 
2008 28,33 7,47 1,05 731 
2009 48,14 10,84 1,6 625 

BDMN 
2007 420,6 39,02 3,71 7370 
2008 303,21 10,22 2,5 5170 
2009 182,65 25,97 2,4 3980 

BABP 
2007 4,13 3,72 0,52 112 
2008 5,39 16,98 0,69 91 
2009 1,1 8,15 0,12 98 

BNII 
2007 8,32 34,25 0,68 218 
2008 9,6 38,52 1,15 344 
2009 1,29 2,9 0,2 371 

BKSW 
2007 12,49 15,39 0,33 480 
2008 7,29 8,09 0,25 619 
2009 4,94 2,3 0,19 810 

BMRI 
2007 209,46 17,33 2,98 3165 
2008 254,13 7,97 2,25 2625 
2009 341,22 16 3,74 3455 

MEGA 
2007 320,36 9,38 1,14 2890 
2008 308,64 11,34 1,94 3013 
2009 103,45 10,67 1,05 2688 

BBNI 
2007 58,79 14,51 0,81 2061 
2008 80,04 18,5 0,96 1158 
2009 62,63 12,23 1,51 1545 

NISP 
2007 43,01 10,93 1,21 898 
2008 54,5 12,84 1,33 790 
2009 53,3 8,34 1,35 857 

BNLI 
2007 64,45 9,81 1,05 914 
2008 58,43 13,39 0,5 784 
2009 63,99 10,9 1,7 645 

BBRI 
2007 392,77 48,9 3,82 6192 
2008 483,43 29,47 3,59 5510 
2009 592,73 53,35 3,12 6282 

PNBN 
2007 42,17 15,79 2,45 648 
2008 34,49 16,78 1,79 680 
2009 63,99 17,9 2,33 664 

     Sumber : www.idx.co.id 
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4.1.2 Metode Analisis Data 

4.1.2.1 Deskripsi Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang berguna untuk 

menggambarkan besar kecilnya tingkat variabel (bebas dan terikat) 

dalam tahun penelitian. Analisis deskriptif dari masing-masing 

variabel pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia 

selama 2007-2009 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Deskriptif Variabel Penelitian 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

EPS 48 1.10 592.73 130.8846 155.86769
PER 48 1.44 53.35 15.0948 12.07650
ROA 48 .12 3.82 1.6042 1.04767
Harga Saham 48 65.00 7370.00 1754.1458 1995.11788
Valid N (listwise) 48     

 
Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa data yang 

dianalisis berdasarkan berasal 16 perusahaan yang diperoleh dari 

laporan kinerja keuangan perusahaan selama 3 tahun (2007-2009). 

Untuk lebih jelasnya tentang uraian data penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Earning Per Share (EPS)  

Earning Per Share (EPS) merupakan laba yang menjadi hak 

untuk setiap pemegang satu lembar saham biasa sehingga EPS 

hanya dihitung untuk saham biasa. Rasio EPS ini merupakan nilai 

EPS dalam satu tahun. EPS ini merupakan indikator yang sering 
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digunakan investor untuk menilai kinerja perusahaan. Jika EPS 

tinggi memberikan tanda bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kemampuan yang cukup tinggi dalam menghasilkan laba. Semakin 

tinggi EPS, investor akan semakin tertarik dengan saham 

perusahaan sehingga secara otomatis juga akan mempengaruhi 

harga saham.  

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.2 diketahui bahwa 

nilai rata-rata EPS (earning per share) selama periode penelitian 

yaitu 130.88 dengan nilai standar deviasi sebesar 155,86. Dengan 

melihat angka rata-rata EPS yang positif, maka hal ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan perbankan dalam 

mendapatkan laba untuk setiap saham dari investasi. Namun 

demikian, nilai minimum atau terendah EPS pernah dialami Bank 

ICB Bumiputera Tbk pada tahun 2009 sebesar 1,10. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Bank ICB Bumiputera Tbk pada tahun 2009 

hanya menghasilkan laba per lembar saham sebesar Rp. 1,10. 

Sedangkan nilai EPS maksimum atau tertinggi pernah dicapai oleh 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 592,73 pada tahun 

2009. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk mampu mendapatkan keuntungan secara maksimal 

sebesar Rp. 592,73  per lembar saham. 
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2. Price Earning Ratio (PER)  

PER menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini digunakan investor 

untuk membandingkan nilai pasar saham biasa relatif dengan laba 

perusahaan lain dengan mengukur nilai potensial saham perusahaan 

lain. Semakin tinggi nilai PER akan menunjukkan semakin baik 

kemampuan perusahaan. Hal ini akan dapat menarik minat investor 

untuk berinvestasi. PER yang tinggi mengindikasikan bahwa harga 

saham akan tinggi dan sebaliknya. Dalam penelitian ini rasio yang 

digunakan adalah rasio PER dalam satu tahun. 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.2 diketahui bahwa 

nilai rata-rata PER sebesar 15,09 dengan nilai standar deviasi 

sebesar 12,076. Dengan melihat nilai rasio PER yang positif, maka 

hal ini menunjukkan bahwa apresiasi pasar terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba sangat baik. Nilai PER 

tertinggi pernah dialami oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

pada tahun 2009 sebesar 53,35 kali. Hal ini menunjukkan bahwa 

selama tahun 2009 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

mendapatkan laba sebanyak 53,35 kali dari saham yang beredar. 

Sedangkan nilai PER minimum atau terendah pernah dialami oleh 

Bank Artha Graha Internasional Tbk sebesar 1,44 kali pada tahun 

2008. 
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3. Return On Assets (ROA)  

ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. 

Dengan meningkatnya laba bersih perusahaan maka perusahaan 

mempunyai kinerja yang bagus sehingga akan menaikkan nilai 

perusahaan. Hal ini akan menarik investor membeli saham 

sehingga dengan adanya kenaikan permintaan saham, maka secara 

tidak langsung akan mempengaruhi pergerakan nilai harga saham. 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.2 diketahui bahwa 

nilai rata-rata ROA sebesar 1,6042 dengan standar deviasi sebesar 

1,047. Dengan melihat nilai rata-rata ROA yang menunjukkan nilai 

positif, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan di BEI 

memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba. ROA 

tertinggi pernah ditunjukkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk pada tahun 2007 sebesar 3,82. dangan melihat nilai tersebut 

dapat diketahui bahwa Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sangat 

baik dalam menghasilkan laba, hal ini bisa menarik minat investor 

untuk investasi di perusahaan tersebut. Sedangkan nilai ROA 

terendah pernah dialami oleh Bank ICB Bumiputera Tbk  0,12 pada 

tahun 2009. Hal ini dapat dilihat bahwa Bank ICB Bumiputera Tbk 

pada tahun 2009  hanya  menghasilkan 12% laba bersih dari aset 

perusahaan. 
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4. Harga Saham 

Harga saham yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

harga saham tahunan yang diperoleh dengan cara menjumlahkan 

harga saham pada saat penutupan bulan Januari-Desember setiap 

periode penelitian yang selanjutnya jumlah tersebut dibagi 12 

(duabelas). Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari harga saham 

perusahaan yang beredar di pasar modal. Harga saham biasanya 

berubah-ubah mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran. 

Fluktuasi harga saham mencerminkan seberapa besar minat 

investor menempatkan modalnya pada suatu saham. Perubahan 

terhadap harga saham tersebut dapat menyebabkan selisih kenaikan 

(capital gain) atau selisih penurunan (capital loss) selama periode 

tertentu terhadap harga saham.  

Berdasarkan hasil penelitian pada periode pengamatan (2007-

2009) nilai rata-rata harga saham sebesar 1754,14 dengan standar 

deviasi 1995,12. hal ini menunjukkan bahwa rata-rata harga saham 

yang beredar di pasar modal pada perusahaan sektor perbankan 

sekitar Rp. 1754,14. Nilai harga saham tertinggi selama periode 

penelitian sebesar Rp. 7370,00 yang dialami oleh Bank Danamon 

Indonesia Tbk pada tahun 2007. Dengan tingginya harga saham 

tersebut dapat ditimbulkan karena kekuatan permintaan dan 

penawaran pada saham yang beredar. Sedangkan saham terendah 
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dialami oleh Bank Artha Graha Internasional Tbk dengan nilai 

harga saham sebesar RP. 65,00 pada tahun 2009. 

4.1.2.2 Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. Dengan 

menggunakan grafik Plot Of Regression Standardized residual, 

apabila grafik yang diperoleh dari output ternyata titik-titik 

mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi 

berdistribusi normal. Hal ini dilihat pada grafik berikut ini : 

   Gambar 4.1 Grafik P-Plot Normal  

 
Dari hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa gambar P-Plot 

4.1 berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas pada 

model penelitian terlah terpenuhi. Untuk memperkuat hasil 

pengujian, dilakukan pengujian normalitas dengan Kolmogorov-

Smirnov dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini : 
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Tabel 4.3 

Uji Kolmogorov-Smirnov Model regresi 

  Unstandardized 
Residual 

N 48
Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation 871.44552830
Most Extreme Differences Absolute .157

Positive .157
Negative -.122

Kolmogorov-Smirnov Z 1.090
Asymp. Sig. (2-tailed) .185
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,185. Hal ini artinya bahwa nilai tersebut signifikan 

karena lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05 atau 

0,185>0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual telah 

terdistribusi secara normal. 

4.1.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam analisis ini, digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas yaitu Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER) dan Return On Assets (ROA) terhadap variabel terikat yaitu 

harga saham. Hasil perhitungan menggunakan dengan bantuan 

program Statistic Package for Social Science (SPSS) versi 17.0. 

Adapun hasil pada tabel 4.4 berikut ini : 
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Tabel 4.4 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda, 

Pengujian Hipotesis dan Koefisien Determinasi 

 

Model Koefisien t sig korelasi parsial 
1 EPS .630 5.779 .000 .657 

PER .192 2.262 .029 .323 
ROA .170 1.502 .140 .221 

F-hitung 62.209
F (Sig) .000
adjusted R Square .796

 

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut dapat diperoleh persamaan 

regresi untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel dalam 

penelitian ini. 

Y   0,630X1   0,192 X2   0,170 X3 

Persamaan regresi linier berganda diatas dipengaruhi oleh 

nilai koefisien b1, b2 dan b3. Nilai koefisien positif, maka dapat 

diartikan bahwa setiap kenaikan X satu satuan maka akan diikuti 

kenaikan nilai Y sebesar nilai koefisien yang ada dengan asumsi 

variabel lain di anggap konstan. Berdasakan keterangan tersebut 

maka hasil persamaan regresi dijelaskan sebagai berikut : 

a. Koefisien Earning Per Share (EPS) sebasar 0,630, berarti 

apabila Earning Per Share (EPS) mengalami kenaikan Rp. 1 

sedangkan variabel lain di anggap konstan, maka harga 

saham akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,630. 
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b. Koefisien Price Earning Ratio (PER) sebasar 0,192, berarti 

apabila Price Earning Ratio (PER) mengalami kenaikan 1kali 

sedangkan variabel lain di anggap konstan, maka harga 

saham akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,192. 

c. Koefisien Return On Assets (ROA) sebasar 0,170, berarti 

apabila Return On Assets (ROA) mengalami kenaikan 1% 

sedangkan variabel lain di anggap konstan, maka harga 

saham akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,170. 

4.1.3 Pengujian Hipotesis 

Analisis hipotesis merupakan model dan pembuktian yang berguna 

mencari kebenaran. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui hasil 

penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Earning Per Share, Price 

Earning Ratio, Return On Asset terhadap Harga Saham. Dalam penelitian 

ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

4.1.3.1 Uji Simultan ( Uji F-Statistik ) 

Uji F statistik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh signifikan semua variabel independen (bebas) yang 

meliputi Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), 

Return On Assets (ROA)  secara bersama-sama atau simultan 

terhadap variabel dependen (terikat) yaitu Harga Saham. 

Uji F-Statistik ini dilakukan dengan menggunakan metode 

Quick Look yaitu Bila nilai F lebih besar dari 4 maka Ho dapat 

diambil dengan nilai signifikansi 5 persen, dengan kata lain kita 
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menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua 

variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi 

variabel dependen (Ghozali, 2009:88).  

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 

signifikansi 5% pengambilan keputusan didasarkan atas :  

1. Jika Probabilitas > 0,05 maka tidak ada pengaruh antara 

variabel bebas dan variabel terikat. 

2. Jika Probabilitas < 0,05 maka ada pengaruh antara variabel 

bebas dan variabel terikat. 

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan SPSS 17.00 

diperoleh hasil pada Tabel 4.4 dengan hasil bahwa nilai F-hitung 

sebesar 62,209 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai 

signifikansi probabilitas jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

signifikansi 5 % atau 0,05 maka H1 diterima dan model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi harga saham atau dengan kata 

lain bahwa variabel bebas yang meliputi Earning Per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA)  secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

(terikat) yaitu harga saham. 

4.1.3.2 Uji Parsial (Uji t-Statistik) 

Pengujian Parsial dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variabel bebas yang meliputi Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA) secara individu 
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berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu harga saham. Uji t-

statistik dilakukan menggunakan metode Quick Look yaitu 

hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen dapat diterima apabila 

t-hitung lebih dari absolut 2 (untuk derajat signifikansi sebesar 

5%), nilai tersebut berlaku jika df adalah 20 atau lebih 

(Ghozali,2009:89) dasar pengambilain keputusan sebagai berikut:.  

1. Jika Probabilitas > 0,05 maka tidak ada pengaruh antara 

variabel bebas dan variabel terikat. 

2. Jika Probabilitas < 0,05 maka ada pengaruh antara variabel 

bebas dan variabel terikat. 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.4 menunjukkan 

hasil bahwa df adalah sebesar 48 (>20) sehingga nilai t-hitung > 2 

dapat diberlakukan (untuk derajat signifikansi sebesar 5%). Hasil 

pengujian t-statistik dapat dilihat sebagai berikut :   

a. Pengaruh Variabel EPS terhadap harga saham 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa variabel 

EPS (X1) memiliki t-hitung 5,779 dengan demikian dapat dilihat 

bahwa t-hitung > 2. Selain itu nilai signifikansi sebesar 0,000 < 

taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H2 

diterima yang artinya variabel EPS (X1) secara signifikan 

berpengaruh dan positif terhadap harga saham (Y), artinya bahwa 

calon investor lebih memperhatikan EPS dalam pembelian saham, 
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maka para emiten perbankan perlu memperhatikan dan dapat 

meningkatkan EPS diatas rata-rata industri lainnya, hal ini dapat 

meningkatkan harga saham dipasar modal (Djazuli, 2006:58). 

b. Pengaruh Variabel PER terhadap harga saham 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa variabel 

PER (X2) memiliki t-hitung 2,262 dengan demikian dapat dilihat 

bahwa t-hitung > 2. Selain itu nilai signifikansi sebesar 0,029 < 

taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

bahwa H3 diterima yang artinya variabel PER (X2) secara 

signifikan berpengaruh terhadap harga saham (Y), artinya bahwa 

investor akan menghargai emiten yang mempunyai nilai PER 

yang tinggi karena akan memberi keuntungan bagi pemegang 

saham, maka perusahaan perlu memperhatikan dan meningkatkan 

PER sehingga akan menarik investor untuk membeli saham dan 

dapat meningkatkan harga saham (Nazirwan, 2009). 

c. Pengaruh Variabel ROA terhadap harga saham 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa variabel 

ROA (X3) memiliki t-hitung 1,502 dengan demikian dapat dilihat 

bahwa t-hitung < 2. Selain itu nilai signifikansi sebesar 0,140 > 

taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

bahwa H4 ditolak yang artinya variabel ROA (X3) secara 

signifikan tidak berpengaruh terhadap harga saham (Y). Hal ini 
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dikarenakan investor tidak melihat besarnya ROA dalam 

melakukan pembelian saham (Djazuli, 2006:58). 

4.1.4 Koefisien Deteminasi 

Koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat) 

yaitu harga saham perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia yang 

dijelaskan oleh variabel bebas yaitu Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA). Berdasarkan perhitungan 

regresi dengan menggunakan bantuan program SPSS dapat diperoleh hasil 

bahwa persamaan regresi yang ditaksir mencocokkan data cukup baik. Pada 

Tabel 4.4 nilai koefisien determinasi dengan adjusted R square sebesar 

0,796 yang berarti bahwa 79,6% harga saham dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan oleh ketiga variabel yaitu Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA), sedangkan sisanya sebesar 

20,4% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti. Hal ini berarti perubahan 

harga saham dapat dilihat dari faktor-faktor fundamental perusahaan yang 

tercermin dalam rasio-rasio keuangan tersebut. 

Koefisien determinasi secara parsial (r2) digunakan untuk mengetahui 

variabel bebas yaitu Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), 

Return On Assets (ROA) yang paling dominan mempengaruhi variabel 

terikat yaitu harga saham. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi 

parsial pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa besarnya kontribusi variabel EPS 

(X1) terhadap harga saham adalah sebesar (0,657)2 x 100% = 43,14%. 
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Sedangkan besarnya kontribusi variabel PER (X2) terhadap harga saham 

adalah sebesar (0,323)2 x 100% = 10,4% dan besarnya kontribusi variabel 

ROA (X3) terhadap harga saham adalah sebesar (0,221)2 x 100% = 4,8%. 

Dengan demikian variabel Earning Per Share (EPS) memberikan pengaruh 

paling besar terhadap harga saham daripada variabel lainnya.  

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh antara Earning 

Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA) 

terhadap harga saham. Maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

4.2.1 Pengaruh EPS, PER dan ROA Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diperoleh hasil bahwa H1 

diterima yang artinya variabel EPS, PER dan ROA secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil ini dapat 

diartikan bahwa rasio keuangan sangat penting bagi analis eksternal yang 

menilai suatu perusahaan berdasar laporan keuangan yang diumumkan 

sebelum melakukan keputusan untuk membeli suatu saham. Di lihat dari 

perusahaan, dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa perusahaan perbankan 

memperhatikan keadaan rasio keuangan yang ada, sehingga apabila rasio 

keuangan mengalami peningkatan akan mempengaruhi pergerakan harga 

saham yang mengalami kenaikan. Bagi investor, dengan adanya rasio 

keuangan menjadi pedoman investor dalam mengambil sebuah keputuan 

dalam pembelian saham. hal ini sesuai dengan teori Van Horne, (2005:202) 
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Dengan adanya rasio keuangan, para investor dapat mengetahui pergerakan 

harga saham dan prospek harga saham kedepan. Perkembangan harga 

saham tidak akan lepas dari perkembangan kinerja keuangan perusahaan. 

Dengan kinerja perusahaan yang terus meningkat, akan mempengaruhi 

pergerakan harga saham yang ikut meningkat 

4.2.2  Pengaruh EPS Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diperoleh hasil bahwa H2 

diterima yang artinya secara signifikan variabel EPS berpengaruh positif 

terhadap harga saham. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa semakin 

besar EPS maka akan menaikkan harga saham perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa investor lebih menyukai dan memilih rasio EPS 

sebagai indikator sebelum menginvestasikan dana kepada perusahaan dan 

bagi perusahaan perlu memperhatikan nilai EPS karena nilai EPS adalah 

tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam pencapaian laba sehingga bisa 

menarik investor untuk menanamkan dananya sehingga pertumbuhan 

perusahaan akan terjaga dan investor mendapat jaminan keuntungan. 

Semakin tinggi rasio menyebabkan semakin besar laba dan 

kemungkinan peningkatan jumlah deviden yang diterima pemegang saham, 

hal ini menandakan kinerja keuangan perusahaan baik dengan ditunjukkan 

kemampuan perusahaan akan lebih besar dalam menghasilkan keuntungan 

bersih dari setiap lembar saham sehingga akan menaikkan harga saham 

yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah permintaan saham (Simamora, 

2000:530). Hal ini jugat sesuai dengan pendapat Abid Djazuli (2006), Ling 
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Chang (2008) dan Dwipratama (2009) yang melakukan penelitian tentang 

pengaruh EPS terhadap harga saham yang diperoleh hasil bahwa rasio EPS 

secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap harga saham. 

4.2.3 Pengaruh PER Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diperoleh hasil bahwa H3 

diterima yang artinya secara signifikan variabel PER berpengaruh positif 

terhadap harga saham. Sehingga semakin PER seuatu perusahaan akan 

meningkatkan harga saham. Bagi investor, PER digunakan untuk 

membandingkan nilai pasar saham biasa relatif dengan laba perusahaan lain 

dengan mengukur nilai potensial saham perusahaan lain.  Sehingga nilai 

PER harus diperhatikan perusahaan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba untuk mendapatkan apresiasi pasar 

terhadap saham yang beredar. Sesuai dengan teori yang menyatakkan bahwa 

semakin tinggi nilai PER akan menunjukkan semakin baik kemampuan 

perusahaan. Sehingga nilai PER yang tinggi mengindikasikan bahwa harga 

saham akan tinggi dan sebaliknya (Jogiyanto, 2003:105). Di dukunga 

dengan pendapat Nazwirman (2008) yang meneliti hubungan PER dengan 

harga saham yang menghasilkan bahwa rasio PER berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham.  

4.2.4 Pengaruh ROA terhadap harga saham 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari hasil pengujian 

bahwa H4 ditolak yang artinya secara signifikan variabel ROA tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Tingkat laba relatif rendah 
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dibandingkan dengan aset atau aktiva perusahaan tersebut tidak 

menunjukkan adanya reaksi bagi investor untuk mempertimbangkan dalam 

pembelian saham. 

Dari hasil pengujian yang diperoleh bahwa ROA tidak berpengaruh 

terhadap harga saham tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa 

dengan tingginya ROA maka perusahaan akan mempunyai kinerja yang 

baik dan akan menarik minat investor untuk membeli saham sehingga 

secara tidak langsung akan mempengaruhi harga saham (Tandelin, 

2001:240). Investor kurang tertarik dengan hasil analisis rasio ROA dari 

perusahaan. Hal ini terjadi karena rasio ini tidak mempertimbangkan capital 

gain yang didapat oleh investor. Selain itu dengan pertumbuhan aset maka 

nilai deviden yang dibayarkan akan cenderung menurun karena pendapatan 

dari perusahaan akan digunakan untuk peningkatan aset perusahaan. 

Padahal apabila dengan meningkatnya pembayaran capital gain investor 

akan mempertimbangkan mengenai peningkatan dana investasi yang 

ditanamkan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Subiyantoro (2003) yang menunjukkan hasil bahwa Return On Assets 

(ROA) tidak signifikan berpengaruh terhadap harga saham. Selain itu juga 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwipratama (2009) dalam 

hasil penelitiannya mengemukakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh antara Earning Per 

Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA)  

terhadap harga saham perusahaan parbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2007 sampai 2009. Berdasarkan hasil penelitian 

pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara simultan terdapat pengaruh antara Earning Per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA) terhadap harga 

saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2007-2009 sehingga H1 dapat diterima. Hal ini karena 

rasio keuangan merupakan pedoman dalam mengevaluasi posisi 

keuangan dan operasi keuangan perusahaan serta mengadakan 

perbandingan dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya atau 

dari perusahaan lain.  Selain itu dengan adanya rasio keuangan, para 

investor dapat mengetahui pergerakan harga saham dan prospek harga 

saham kedepan. Perkembangan harga saham tidak akan lepas dari 

perkembangan kinerja keuangan perusahaan. Dengan kinerja 

perusahaan yang terus meningkat, akan mempengaruhi pergerakan 

harga saham yang ikut meningkat. 
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2. Secara parsial variabel bebas yang berpengaruh terhadap harga saham 

adalah Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) 

sehingga H2 dan H3 dapat diterima dengan variabel Earning Per Share 

(EPS) memberikan pengaruh paling besar terhadap harga saham. 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang cukup penting bagi 

investor, karena rasio ini mencerminkan seberapa besar bagian laba 

per saham yang dibayarkan terhadap saham yang dimiliki oleh 

pemegang saham. Sedangkan H4 ditolak yang artinya Return On 

Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-

2009. Hal ini terjadi karena rasio ini tidak memperhitungkan capital 

gain yang didapat oleh seorang investor. Karena itu rasio ini bukan 

pengukur bagi pemegang saham. Selain itu dengan peningkatan asset 

maka nilai capital gain yang dibayarkan akan menurun karena 

pendapatan dari perusahaan akan digunakan untuk meningkatkan aset 

perusahaan. Padahal apabila dengan meningkatnya pembayaran 

capital gain investor akan mempertimbangkan mengenai peningkatan 

dana investasi yang ditanamkan. 

5.2 Saran 

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi investor dan calon investor apabila ingin berinvestasi sebaiknya 

memperhatikan EPS dan PER. Hal tersebut dikarenakan dengan 
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tingginya EPS dan PER merupakan ukuran keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

2. Bagi investor bila ingin menanamkan dananya sebaiknya Return On 

Assets (ROA) tidak perlu menjadi perhatian utama dalam 

menganalisis harga saham perusahaan dikarenakan kurang 

memperhatikan capital gain yang didapatkan perusahaan. 

3. Bagi semua perusahaan yang ada di BEI sebaiknya lebih 

memperhatikan dan meningkatkan aspek EPS dan PER. Karena kedua 

rasio ini merupakan salah satu pedoman investor sebelum 

berinvestasi. Investor menganggap bahwa perusahaan tersebut dapat 

memberikan keuntungan yang besar, maka hal ini akan berdampak 

pada kenaikan harga saham. 

4. Bagi peneliti, Apabila berminat untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang tema sejenis, sebaiknya untuk dapat memperoleh hasil 

penelitian yang lebih baik diharapkan untuk menambah objek 

penelitian dari perusahaan yang berbeda jenis misalnya pada 

perusahaan sektor manufaktur atau seluruh perusahaan yang terdaftar 

pada BEI. Selain itu, menambah periode pengamatan, dan menambah 

variabel fundamental dalam penelitian misalnya Current Ratio (CR), 

Debt to Equity Ratio (DER), Return To Equity (ROE), Dividend Per 

Share (DPS) dan Book Value Per Share (BV). 
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LAMPIRAN 1 
 
 

NAMA - NAMA PERUSAHAAN PERBANKAN TAHUN 2007-2009 
No KODE PERUSAHAAN Tanggal berdiri Tanggal Listing 

1 INPC BANK ARTHA GRAHA 
INTERNASIONAL TBK 

07 September 
1973 

23 Agustus 1990 

2 BBKP BANK BUKOPIN TBK 

10 Juli 1970 10 Juli 2006 
3 BNBA BANK BUMI ARTA TBK 

25 April 1967 01 Juni 2006 
4 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK. 

10 Oktober 1955 31 Mei 2000 
5 BNGA BANK CIMB NIAGA TBK 

11 Januari 1901 29 Nov 1989 
6 BDMN BANK DANAMON INDONESIA TBK 

11 Januari 1901 06 Desember 1989 
7 BABP BANK ICB BUMIPUTERA TBK 

31 Juli 1989 15 Juli 2002 
8 BNII BANK INTL INDONESIA TBK 

15 Mei 1959 21 Nov 1989 
9 BKSW BANK KESAWAN TBK 

28 April 1913 21 Nov 2002 
10 BMRI BANK MANDIRI TBK 

02 Oktober 1998 14 Juli 2003 
11 MEGA BANK MEGA TBK 

15 April 1965 04 Juli 2000 

12 BBNI BANK NEGARA INDONESIA 
(PERSERO) TBK 

11 Januari 1901 25 Nov 1996 

13 NISP BANK OCBC NISP TBK 

11 Januari 1901 20 Oktober 1994 
14 BNLI BANK PERMATA TBK 

17 Desember 1954 15 Januari 1990 

15 BBRI BANK RAKYAT INDONESIA 
(PERSERO) TBK 

16 Des 1895 10 Oktober 2003 

16 PNBN PAN INDONESIA BANK TBK 17 Agustus 1971 29 Desember 1982 
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LAMPIRAN 2 
 
 

EPS, PER, ROA dan Harga Saham tahun 2007  
No KODE PERUSAHAAN EPS (Rp) PER (X) ROA (%) Harga Saham (Rp) 

1 INPC BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK 20,56 2,53 0,38 150 
2 BBKP BANK BUKOPIN TBK 65,67 8,33 1,88 598 
3 BNBA BANK BUMI ARTA TBK 9,01 8,12 1,53 273 
4 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK. 364,17 22,1 2,94 5940 
5 BNGA BANK CIMB NIAGA TBK 62,53 14,44 1,87 885 
6 BDMN BANK DANAMON INDONESIA TBK 420,6 39,02 3,71 7370 
7 BABP BANK ICB BUMIPUTERA TBK 4,13 3,72 0,52 112 
8 BNII BANK INTL INDONESIA TBK 8,32 34,25 0,68 218 
9 BKSW BANK KESAWAN TBK 12,49 15,39 0,33 480 

10 BMRI BANK MANDIRI TBK 209,46 17,33 2,98 3165 
11 MEGA BANK MEGA TBK 320,36 9,38 1,14 2890 
12 BBNI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK 58,79 14,51 0,81 2061 
13 NISP BANK OCBC NISP TBK 43,01 10,93 1,21 898 
14 BNLI BANK PERMATA TBK 64,45 9,81 1,05 914 
15 BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK 392,77 48,9 3,82 6192 
16 PNBN PAN INDONESIA BANK TBK 42,17 15,79 2,45 648 
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LAMPIRAN 3 
 

EPS, PER, ROA dan Harga Saham tahun 2008  
No KODE PERUSAHAAN EPS (Rp) PER (X) ROA (%) Harga Saham (Rp) 

1 INPC BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK 13,72 1,44 0,31 67 
2 BBKP BANK BUKOPIN TBK 64,54 3,1 1,69 358 
3 BNBA BANK BUMI ARTA TBK 11,96 5,02 1,03 120 
4 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK. 234,28 13,87 2,14 3052 
5 BNGA BANK CIMB NIAGA TBK 28,33 7,47 1,05 731 
6 BDMN BANK DANAMON INDONESIA TBK 303,21 10,22 2,5 5170 
7 BABP BANK ICB BUMIPUTERA TBK 5,39 16,98 0,69 91 
8 BNII BANK INTL INDONESIA TBK 9,6 38,52 1,15 344 
9 BKSW BANK KESAWAN TBK 7,29 8,09 0,25 619 

10 BMRI BANK MANDIRI TBK 254,13 7,97 2,25 2625 
11 MEGA BANK MEGA TBK 308,64 11,34 1,94 3013 
12 BBNI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK 80,04 18,5 0,96 1158 
13 NISP BANK OCBC NISP TBK 54,5 12,84 1,33 790 
14 BNLI BANK PERMATA TBK 58,43 13,39 0,5 784 
15 BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK 483,43 29,47 3,59 5510 
16 PNBN PAN INDONESIA BANK TBK 34,49 16,78 1,79 680 
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LAMPIRAN 4 
 

EPS, PER, ROA dan Harga Saham tahun 2009 
No KODE PERUSAHAAN EPS (Rp) PER (X) ROA (%) Harga Saham (Rp) 

1 INPC BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK 14,25 1,82 0,36 65 
2 BBKP BANK BUKOPIN TBK 410 6,87 1,98 327 
3 BNBA BANK BUMI ARTA TBK 12,21 9,14 1,71 104 
4 BBCA BANK CENTRAL ASIA TBK. 276,1 37,62 3,17 3777 
5 BNGA BANK CIMB NIAGA TBK 48,14 10,84 1,6 625 
6 BDMN BANK DANAMON INDONESIA TBK 182,65 25,97 2,4 3980 
7 BABP BANK ICB BUMIPUTERA TBK 1,1 8,15 0,12 98 
8 BNII BANK INTL INDONESIA TBK 1,29 2,9 0,2 371 
9 BKSW BANK KESAWAN TBK 4,94 2,3 0,19 810 

10 BMRI BANK MANDIRI TBK 341,22 16 3,74 3455 
11 MEGA BANK MEGA TBK 103,45 10,67 1,05 2688 
12 BBNI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK 62,63 12,23 1,51 1545 
13 NISP BANK OCBC NISP TBK 53,3 8,34 1,35 857 
14 BNLI BANK PERMATA TBK 63,99 10,9 1,7 645 
15 BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK 592,73 53,35 3,12 6282 
16 PNBN PAN INDONESIA BANK TBK 63,99 17,9 2,33 664 
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LAMPIRAN 5 

HASIL ANALISIS DATA 

 

1. ANALISIS DESKRIPTIF 
 

Descriptive Statistics
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
EPS 48 1.10 592.73 130.8846 155.86769
PER 48 1.44 53.35 15.0948 12.07650
ROA 48 .12 3.82 1.6042 1.04767
Harga Saham 48 65.00 7370.00 1754.1458 1995.11788
Valid N (listwise) 48     

 
 

2. Uji Normalitas 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
  Unstandardized Residual 
N 48 
Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 871.44552830 
Most Extreme Differences Absolute .157 

Positive .157 
Negative -.122 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.090 
Asymp. Sig. (2-tailed) .185 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
3. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 

 
Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -297.780 260.963  -1.141 .260 

EPS 8.062 1.395 .630 5.779 .000 
PER 31.685 14.008 .192 2.262 .029 
ROA 323.235 215.239 .170 1.502 .140 

a. Dependent Variable: Harga Saham
 
 

4.  Uji F (Simultan) 
 

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 151390668.466 3 50463556.155 62.209 .000a 

Residual 35692613.513 44 811195.762   
Total 187083281.979 47    

a. Predictors: (Constant), ROA, PER, EPS 
b. Dependent Variable: Harga Saham 
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5.  Uji T (Parsial) 
 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -297.780 260.963  -1.141 .260 

EPS 8.062 1.395 .630 5.779 .000 
PER 31.685 14.008 .192 2.262 .029 
ROA 323.235 215.239 .170 1.502 .140 

a. Dependent Variable: Harga Saham 

 
 

6. Analisis Determinasi Simultan 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Koefisien Determinasi Parsial 
 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part

1 (Constant) -297.780 260.963  -1.141 .260    

EPS 8.062 1.395 .630 5.779 .000 .874 .657 .381

PER 31.685 14.008 .192 2.262 .029 .657 .323 .149

ROA 323.235 215.239 .170 1.502 .140 .784 .221 .099
a. Dependent Variable: Harga Saham

 
 

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the 

Estimate 
1 .900a .809 .796 900.66407 
a. Predictors: (Constant), ROA, PER, EPS 
b. Dependent Variable: Harga Saham 


