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Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan harta 
yang disebut dengan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan total sumber dananya 
juga akan mempengaruhi harga saham.Bagi investor informasi tentang rasio profitabilitas 
menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam kebutuhan pengambilan keputusan. 
Dengan meningkatnya laba maka harga saham cenderung naik, sedangkan ketika laba 
menurun maka harga saham ikut juga turun. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
Apakah Rasio Profitabilitas (Return On Asset dan Return On Equity) berpengaruh 
terhadap harga saham pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?. 
Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk menguji Rasio Profitabilitas  (Return On Asset 
dan Return On Equity) berpengaruh terhadap harga saham perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia.     

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah  
purposive sampling yaitu sejumlah 23 perusahaan perbankan sesuai dengan kriteria. 
Pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa diperoleh nilai Fhitung sebesar 7,749 
dikarenakan nilai Fhitung (7,749) > Ftabel (3,492). Dengan demikian, dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan sebesar 0,003 dari return on asset dan 
return on equity sebagai variabel bebas secara simultan (bersama-sama) terhadap harga 
saham perbankan sebagai variabel terikat. kedua variabel independen yaitu return on 
asset dan return on equity dalam menjelaskan variasi variabel harga saham perbankan 
adalah sebesar 38% sedangkan sisanya sebesar 62% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
variabel independen tersebut. 

Simpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah Secara simultan 
atau bersama-sama antara rasio profitabilitas (ROA dan ROE) berpengaruh secara 
signifikan terhadap harga saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Secara parsial rasio profitabilitas Return on Asset berpengaruh secara signifikan terhadap 
harga saham perbankan yang terdaftar di BEI, yang berarti kenaikan atau penurunan nilai 
ROA akan berdampak pada kenaikan atau penurunan harga saham perbankan. Nilai ROA 
yang semakin tingggi akan memberikan kontribusi terhadap nilai harga saham perbankan 
yang semakin tinggi atau sebaliknya nilai ROA yang semakin rendah akan memberikan 
kontribusi terhadap harga saham perbankan yang semakin rendah. ROE tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perbankan yang terdaftar di BEI. 
Saran dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini terbukti bahwa Return On Assett 
(ROA) berpengaruh terhadap harga saham, maka diharapkan perusahaan perbankan agar 
memacu diri untuk mengelola assets yang ada untuk menghasilkan laba atau keuntungan 
yang lebih besar, sehingga dapat menarik para investor untuk ikut bergabung dan 
menanamkan sahamnya. 

 


