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SARI 

 

Praditama, Afif A. 2011. Analisis Pengaruh  Return On Asset (ROA), Earning 

Per Share (EPS), Dividen Per Share (DPS), Price to Book Value (PBV) Terhadap 

Harga Saham (Studi Pada Sektor Perbankan yang Listing Di Bursa Efek 

Indonesia). Skripsi. Jurusan Manajemen Keuangan. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Ketut Sudarma, M.M. 

Pembimbing II. Dwi Cahyaningdyah, S.E., M.Si. 

 

Kata kunci : Return on Asset, Earning Per Share, Deviden Per Share, dan 

Price to Book Value, dan Harga saham.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan 

parsial antara Return on Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Deviden Per 

Share (DPS), dan Price to Book Value (PBV) dengan harga saham. Penelitian ini 

timbul karena jika ditelaah secara teori maka masih terdapat hasil yang tidak 

relevan dari beberapa penelitian terdahulu. Sampel penelitian ini adalah sektor 

perbankan karena sektor perbankan sangat diperlukan dalam perekonomian 

modern saat ini dan sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan 

dana (rumah tangga) dan kelompok masyarakat, pada sektor perbankkan 

merupakan sektor yang high regulated dimana pengawasan di sektor perbankan 

sangat ketat, dan saham pada sektor perbankan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 29 bank yang listing di BEI 2006-

2009 dan yang memenuhi criteria sampel sebanyak 12 bank. Sampel penelitian 

diambil dengan teknik purposive sampling dan menerbitkan laporan keuangan 

selama 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 2006, 2007, 2008, 2009, membagikan 

deviden minimal 1 kali dalam 4 periode yaitu tahun 2006, 2007, 2008, 2009. Data 

yang digunakan adalah dokumentasi, data yang digunakan merupakan gabungan 

data antar perusahaan perbankan (cross section) dan data antar waktu (time 

series), yang disebut juga poling data. Variable bebas dalam penelitian ini adalah 

ROA (X1), EPS (X2), DPS (X3) dan PBV (X4) sedangkan variable terikat (Y) 

adalah harga saham. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

ROA, EPS, DPS, PBV terhadap harga saham sektor perbankan yang listing di BEI 

secara simultan. Untuk uji parsial EPS, DPS, dan PBV berpengaruh terhadap 

harga saham, sedangkan ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham sektor 

perbankan yang listing di BEI. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan beberapa 

saran diantaranya, Bagi investor yang bermaksud melakukan investasi sebaiknya 

memperhatikan EPS dan DPS karena rasio tersebut mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham. Bagi Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan aspek 

EPS dan DPS karena menjadi acuan bagi investor dalam memilih saham 

perusahaan yang ada di BEI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari sektor 

perbankan khususnya peran perbankan sebagai sumber pembiayaan industri dalam 

negeri. Karena itu saat krisis melanda di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, 

kegiatan perekonomian mengalami pukulan sebagai imbas dari ikut terpuruknya 

sektor perbankan akibat krisis tersebut. Dampak krisis, yang pada mulanya adalah 

krisis nilai tukar terhadap sektor perbankan disebabkan karena adanya 

penyimpangan dan kelemahan pada beberapa faktor perbankan, diantaranya 

adalah banyaknya bank yang melakukan pinjaman ke luar negeri tanpa melakukan 

hedging, pemberian kredit kepada kelompoknya yang melebihi batas maksimum, 

pemberian kredit (BMPK) yang ditetapkan dan struktur permodalan yang lemah 

dan sebagainya. Sebenarnya sebelum krisis moneter, banyak bank yang sudah 

memburuk kinerjanya, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kredit macet, 

kesulitan likuiditas, tidak profesionalnya manajemen dan pengelolaan yang tidak 

mendasarkan diri pada bank- bank yang tidak sehat (Setyaningsih,2001 :105). 

Industri perbankan adalah salah satu industri yang ikut berperan serta 

dalam pasar modal, disamping industri lainnya seperti industri manufaktur, 

pertanian, pertambangan, properti dan lain- lain. Bank merupakan suatu lembaga 

yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak- 

pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi 
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memperlancar lalu lintas pembayaran (Dendrawijaya,2000:25). Pada dasarnya 

falsafah yang melandasi kegiatan usaha bank adalah kepercayaan dari nasabah. 

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dalam operasinya 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 yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang 

memadai sesuai dengan jenis penanamannya. Hal tersebut diperlukan karena 

dalam operasinya bank selain melakukan penanaman dalam bentuk aktiva 

produktif, seperti kredit dan surat- surat berharga, juga memberikan komitmen 

dan jasa- jasa lain sebagai “fee based operation” atau “off balance sheet 

activities”. 

Pada tahun terakhir ini seiring dengan membaiknya perekonomian 

Indonesia jumlah emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia meningkat. 

Meningkatnya jumlah emiten akan membawa kearah yang lebih baik pihak-pihak 

yang berkepentingan, antara lain bagi perusahaan akan lebih mudah dalam 

memperoleh modal, dan bagi investor akan mendapatkan return. Para pemodal 

tertarik untuk menginvestasikan dananya karena investasi dalam bentuk saham 

menjanjikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, baik dari deviden maupun dari 

capital gain. Namun sampai sekarang di BEJ motif investasi lebih karena 

didorong oleh capital gain bukan oleh dividen (E. A. Koetin, 1997). 

Investasi dalam bentuk saham juga mempunyai resiko yang tinggi sesuai 

dengan prinsip investasi yaitu low risk low return high risk high return . Harga 
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saham dapat naik tetapi juga dapat turun. Investasi dalam saham membutuhkan 

analisa yang cermat baik secara fundamental, tehnikal maupun faktor-faktor lain 

yang mungkin mempengaruhi seperti kebijakan ekonomi dan politik pemerintah 

serta psikologi. 

Untuk mengurangi resiko saham dibutuhkan informasi yang aktual, 

akurat dan transparan. Informasi keuangan sebagai instrumen data akuntansi 

diharapkan mampu menggambarkan realita ekonomi. Oleh karena itu pengujian 

terhadap kandungan informasi akan dapat mempengaruhi reaksi pasar atas tingkat 

pengembalian (return). Salah satu alternatif untuk mengetahui informasi 

keuangan yang dihasilkan bermanfaat untuk memprediksi harga saham, maka 

dilakukan analisis rasio keuangan. Menurut Penman (1991:48) seperangkat 

laporan keuangan utama belum dapat memberikan manfaat maksimal bagi 

pemakai sebelum pemakai menganalisis laporan keuangan tersebut dalam bentuk 

rasio keuangan. Rasio keuangan menurut Bambang Riyanto (1999:34) 

dikelompokkan dalam lima jenis yaitu (1) rasio likuiditas, (2) rasio aktivitas, (3) 

rasio profitabilitas, (4) rasio solvabilitas (5) rasio pasar. 

Harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan 

perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, dimana perubahan atau 

fluktuasinya sangat ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang 

terjadi di bursa (pasar sekunder). Semakin banyak investor yang ingin membeli 

atau menyimpan suatu saham, harganya semakin naik, sebaliknya semakin banyak 

investor yang ingin menjual atau melepaskan suatu saham, harganya semakin 

bergerak turun. 
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Dalam melakukan prediksi harga saham terdapat pendekatan dasar yaitu 

analisis fundamental dan analisis teknikal. Husnan (2001:303) menjelaskan bahwa 

analisis fundamental menggunakan data keuangan perusahaan seperti: laba, 

dividen yang dibayar, penjualan, dan lain-lain. Sedangkan analisis teknikal 

menggunakan data pasar saham yang meliputi harga dan volume transaksi saham. 

Penurunan pembayaran dividen kepada pemilik saham dapat 

mempengaruhi minat pemodal atau calon pemodal dalam membeli saham yang 

diperdagangkan di bursa efek. Sedangkan 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 Return on Asset (ROA),  Earning Per 

Share (EPS), Dividen Per Share (DPS) dan Price to Book Value menjadi 

kebutuhan yang sangat mendasar dalam kebutuhan pengambilan keputusan. 

Informasi tersebut dapat mengurangi ketidakpastian dan resiko yang mungkin 

terjadi, sehingga keputusan yang diambil diharapkan akan sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan. Tjiptono dan Hendy (2001) menyatakan semakin tinggi nilai 

EPS akan menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang 

disediakan untuk pemegang saham. Dengan meningkatnya laba maka harga 

saham cenderung naik, sedangkan ketika laba menurun maka harga saham ikut 

juga turun. Beaver (1970) menyimpulkan bahwa secara statistik terjadi reaksi 

harga saham yang signifikan sehari sebelum dan sesudah pengumuman laba. 
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Menurut Astuti (2004:37), Return on Asset (ROA) digunakan untuk 

mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak. Hasil 

pengembalian total aktiva atau total investasi menunjukkan kinerja manajemen 

dalam menggunakan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Price to Book Value (PBV) yaitu rasio untuk membandingkan harga 

pasar sebuah saham dengan nilai buku (book value) sebenarnya (Warsono, 

2003:39). jika price to book value semakin besar mengindikasikan bahwa pasar 

percaya akan prospek perusahaan tersebut pada masa mendatang dan implikasinya 

adalah harga saham dari perusahaan akan naik, demikian sebaliknya (Darmadji & 

Fakhruddin, 2001 : 141) 

Pada penelitian ini hanya menggunakan pendekatan fundamental untuk 

mengetahui pengaruh Return on Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Deviden 

Per Share (DPS), dan Price to Book Value (PBV) terhadap harga saham. Dengan 

menganalisis laporan keuangan para investor dapat melihat hubungan antara 

resiko dan hasil yang diharapkan dari modal yang ditanamkan. Saham merupakan 

salah satu instrumen pasar modal yang selalu mengalami perubahan harga. Harga 

saham dikatakan murah, mahal atau wajar dengan melihat kondisi fundamental 

perusahaan secara sederhana ada yang mengatakan bahwa hal ini dapat dilihat 

melalui laba yang diperoleh, dividen perusahaan. 

Alasan penulis mengambil variabel tersebut sebagai variabel pengaruh 

adalah : Pertama, menurut Siamat (2001), yang dikutip oleh Desi Ariyanti (2010 : 

Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah Return on Assets (ROA) pada 

industri perbankan. Return on Assets (ROA) memfokuskan kemampuan 
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perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan. Menurut 

penelitian Almas Hijriah, ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham. Hasil ini bertentangan dengan penelian Dedy Trisno yang 

mengatakan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan berpengaruh terhadap 

harga saham.  

Kedua, Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M (2001), yang dikutip 

oleh Madichah (2005 : 27) 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. Menurut Rintis 

Dimar Ulumi, EPS mempunyai pengaruh lemah terhadap harga saham. 

Sedangkan menurut Bram Hadianto EPS berpengaruh secara positif terhadap 

harga saham. 

Ketiga, Menurut Robbert Ang 1997, yang dikutip Madichah (2005 : 29) 

Dividen Per Share (DPS) merupakan total semua dividen yang dibagikan pada 

tahun buku sebelumnya, baik dividen intern, dividen total atau dividen saham. 

Menurut Madichah DPS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham. Menurut Budi Susetyo DPS berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham. 

Keempat, price to book value merupakan rasio yang mengikhtisarkan 

pandangan investor tentang perusahaan secara keseluruhan, mananjemennya, 

labanya, likuiditasnya, dan prospek masa depan perusahaan (Walsh, 2004 : 159). 

Semakin besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

per lembar saham bagi pemiliknya, maka dalam hal ini akan mempengaruhi harga 
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saham perusahaan tersebut di pasar modal, demikian sebaliknya (Imron Rosyadi, 

2002 : 30). Menurut Rintis Dinar Ulumi PBV mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham. 

Muhammad Apriansyah (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh 

price earning ratio, devidend yield ratio, market to book value dan ebt equity 

ratio terhadap harga pasar saham pada perusahaan property di Bursa Efek Jakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan semua variabel berpengaruh secara simultan 

terhadap harga pasar saham per tahun pada saat penutupan setelah penyesuaian 

harga dengan kegiatan aktivitas perusahaan, dan yang berpengaruh secara parsial 

terhadap harga pasar saham hanya Dividend Yield (DY). Selain itu menurut Dedy 

Trisno,dkk (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh rasio profitabilitas 

terhadap harga saham pada perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan rasio profitabilitas (ROA dan 

ROE) terhadap harga saham, dan tidak menunjukkan pengaruh signifikan rasio 

profitabilitas (log NPM) terhadap harga saham. 

Keputusaan melakukan penelitian ini adalah research gab yang ada pada 

penelitian terdahulu. Dalam uraian diatas dapat dilihat pada masing-masing 

variable (ROA, EPS, PBV dan DPS) yang menunjukkan hasil berbeda satu sama 

lain. Penelitian ini akan menganalisis rasio keuangan terhadap harga saham 

dengan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu pada sektor 

perbankan. Dalam penelitian ini peneliti memilih sektor perbankan sebagai 

sampel yang diteliti karena sektor perbankan sangat diperlukan dalam 

perekonomian modern saat ini dan sebagai mediator antara kelompok masyarakat 
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yang kelebihan dana (rumah tangga) dan kelompok masyarakat, pada sektor 

perbankkan merupakan sektor yang high regulated dimana pengawasan di sektor 

perbankkan sangat ketat, dan saham pada sektor perbankan Motivasi dalam 

melakukan penelitian ini adalah untuk menguji konsistensi pengaruh rasio 

keuangan berdasarkan data akuntansi terhadap harga saham. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS 

PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), EARNING PER SHARE (EPS), 

DIVIDEN PER SHARE (DPS), PRICE TO BOOK VALUE (PBV)  

TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada Sektor Perbankan yang Listing 

Di Bursa Efek Indonesia)”. 

 

1.2. Permasalahan 

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah “Apakah 

Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Dividen Per Share (DPS), 

Price to Book Value (PBV) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap 

harga saham pada sektor perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia?” 

 

1.3.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan permasalahan maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan: 
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Untuk menguji Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Dividen Per 

Share (DPS), Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap harga saham pada 

sektor perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia secara simultan dan parsial.  

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat menambah pengetahuan 

khususnya mengenai pasar modal. 

2. Manfaat Praktis 

Selain dilihat dari kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat 

berguna : 

a. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para investor 

mengenai faktor fundamental dalam melakukan pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi di pasar modal, sehingga dapat memperkecil risiko dan mendapatkan 

deviden sesuai yang diharapkan oleh investor. 

b. Bagi Sektor Perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi 

pihak manajemen perbankan ini dapat dijadikan dasar untuk merencanakan 

pengelolaan dana dalam rangka meningkatkan laba sehingga akan menarik 

investor untuk menanamkan modal pada sektor perbankan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pengertian saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan atau perseroan terbatas. 

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat tersebut. Porsi 

kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan 

di perusahaan (Tjiptono dan Hendy:2001). Kertonegoro (1995:99) 

mendefinisikan saham sebagai bentuk modal penyertaan (equity capital) 

atau bukti posisi kepemilikan dalam suatu perusahaan. 

Dalam praktek menurut Darmadji dan Hendi (2001: 6) 

menyebutkan bahwa dikenal adanya beraneka ragam jenis saham, antara 

lain : 

1. Cara peralihan hak 

Ditinjau dari cara peralihannya saham dibedakan menjadi saham atas 

unjuk dan saham atas nama. 

a.  Saham atas unjuk (bearer stock). Diatas sertifikat saham atas unjuk 

tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan saham ini, 

seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau 

memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. 
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b. Saham atas nama (registered stock). Diatas sertifikat saham ini ditulis 

nama pemiliknya. Cara pemindahannya harus memenuhi prosedur 

tertentu yaitu dengan dokumen peralihan, kemudian nama pemiliknya 

dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama 

pemegang saham. 

2. Hak tagihan (klaim) 

 Ditinjau dari segi manfaatnya, pada dasarnya saham dapat 

digolongkan menjadi saham biasa dan saham preferen. 

a.  Saham biasa (common stock). Saham biasa selalu muncul dalam setiap 

struktur modal saham perseroan terbatas. Besar kecilnya deviden yang 

diterima tidak tetap, tergantung pada keputusan RUPS. 

b. Saham preferen (preferred stock). Saham preferen merupakan gabungan 

pendanaan antara hutang dan saham biasa. Dalam praktek terdapat 

beraneka ragam jenis saham preferen diantaranya adalah: 

1) Cumulative Preferred Stock. Saham preferen jenis ini memberikan 

hak pada pemiliknya atas pembagian deviden yang sifatnya 

kumulatif dalam suatu persentase atau jumlah tertentu dalam arti 

bahwa jika pada tahun tertentu deviden yang dibayarkan tidak 

mencukupi atau tidak dibayar sama sekali, maka akan 

diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya. 

2) Non Cumulative Preferred Stock. Pemegang saham jenis ini 

mendapat prioritas dalam pembagian deviden sampai pada suatu 

persentase atau jumlah tertentu, tapi tidak bersifat kumulatif. Dengan 



12 

 

 

demikian apabila pada suatu tahun tertentu deviden yang dibayarkan 

lebih kecil dari yang ditentukan atau tidak dibayar sama sekali, maka 

hal ini tidak dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya. 

3) Participating Preferred Stock. Pemilik saham jenis ini disamping 

memperoleh deviden tetap seperti yang telah ditentukan, juga 

memperoleh ekstra deviden apabila perusahaan dapat mencapai 

sasaran yang ditetapkan. 

4) Convertible Preferred Stock (saham istimewa). Pemegang saham 

istimewa mempunyai hak lebih tinggi dibanding pemegang saham 

lainnya. Hak lebih itu terutama dalam penunjukkan direksi 

perusahaan. 

3. Berdasarkan kinerja saham 

a. Blue Chip Stock 

Yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi 

tinggi sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang 

stabil dan 

konsisten dalam membayar deviden. 

b. Income Stock 

Merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan 

membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang 

dibayarkan pada tahun sebelumnya. 
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c. Growth Stock 

Saham ini merupakan saham-saham dari emiten yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri 

sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.  

d. Speculative Stock 

Adalah saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten 

memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi 

mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa 

mendatang meskipun 

belum pasti. 

e. Counter Cyclical Stock 

Saham ini merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi 

ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. 

 

2.1.2. Harga saham 

Nilai pasar dari sekuritas merupakan harga pasar dari sekuritas itu 

sendiri. Untuk sekuritas yang diperdagangkan dengan aktif, nilai pasar 

merupakan harga terakhir yang dilaporkan pada saat sekuritas terjual 

(Horne, 1997:70). 

Dalam teori manajemen dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran yang 

digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian efisien atau 

tidaknya suatu keputusan keuangan dapat dilihat dari nilai perusahaan. 

Perusahaan yang menerbitkan saham, nilai perusahaan yaitu nilai saham 

ditambah dengan nilai pasar hutang. Husnan (2001) mengemukakan 
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bahwa nilai saham adalah harga pasar dikalikan dengan jumlah saham 

yang beredar. 

Horne (1997:5) mengemukakan bahwa harga pasar bertindak 

sebagai barometer dari kinerja bisnis. Harga pasar menunjukkan seberapa 

baik manajemen menjalankan tugasnya atas nama para pemegang saham. 

Oleh karena itu manajemen selalu berada dalam pengawasan. Para 

pemegang saham yang tidak puas dengan kinerja manajemen dapat 

menjual saham yang mereka miliki dan menginvestasikan uangnya di 

perusahaan lain. Tindakan-tindakan tersebut jika dilakukan oleh para 

pemegang saham akan dapat mengakibatkan turunnya harga saham di 

pasar. Pada dasarnya tinggi rendah harga saham lebih banyak dipengaruhi 

oleh pertimbangan pembeli dan penjual tentang kondisi internal dan 

eksternal perusahaan. Hal ini berkaitan dengan analisis sekuritas yang 

umumnya dilakukan investor sebelum membeli atau menjual saham. 

Analisis saham merupakan salah satu dari sekian tahapan dalam 

proses investasi yang berarti melakukan analisis terhadap individual atau 

sekelompok sekuritas. Analisis yang sering digunakan untuk menilai suatu 

saham yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. 

1. Analisis fundamental 

Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham 

dimasa yang akan datang dengan : 

a. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi 

harga saham dimasa yang akan datang. 
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b. Menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham. 

Analisis fundamental merupakan analisis historis atas kekuatan 

keuangan dari suatu perusahaan yang sering disebut company analysis. 

Data yang digunakan adalah data historis, artinya data yang telah terjadi 

dan mencerminkan keadaan keuangan yang telah lewat dan bukan 

mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya pada saat analisis 

(Husnan, 2001:303). Dalam company analysis para pemodal (investor) 

akan mempelajari laporan keuangan perusahaan yang salah satunya 

dengan menggunakan analisis rasio keuangan, mengidentifikasi 

kecenderungan atau pertumbuhan yang mungkin ada, mengevaluasi 

efisisensi operasional dan memahami sifat dasar dan karakteristik 

operasional dari perusahaan tersebut. 

Para analis fundamental mencoba memperkirakan harga saham 

dimasa datang dengan mengestimasi nilai dari faktor-faktor fundamental 

yang mempengaruhi harga saham dimasa datang, dan menempatkan 

hubungan faktor-faktor tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. 

2.  Analisis teknikal  

Analisis teknikal merupakan suatu teknik yang meggunakan data 

atau catatan pasar untuk berusaha mengakses permintaan dan penawaran 

suatu saham, volume perdagangan, indeks harga saham baik individual 

maupun gabungan, serta faktor-faktor lain yang bersifat teknis (Husnan, 

2001:338). Model analisis teknikal lebih menekankan pada perilaku pasar 
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modal dimasa datang berdasarkan kebiasaan dimasa lalu. Analisis ini 

berupaya untuk memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan 

mengamati perubahan harga saham tersebut (kondisi pasar) diwaktu lalu. 

Para penganut analisis ini, menyatakan bahwa : 

a.  Harga saham mencerminkan informasi yang relevan. 

b.  Informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga saham diwaktu 

lalu. 

c. Karena perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu, maka 

pola tersebut akan berulang. 

Sasaran yang ingin dicapai dari analisis adalah ketepatan waktu 

dalam memprediksi pergerakan harga jangka pendek suatu saham, oleh 

karena itu informasi yang berasal dari faktor-faktor teknis sangat penting 

bagi pemodal untuk menentukan kapan suatu saham dibeli atau harus 

dijual. 

 

2.1.3. Penilaian Harga Saham dengan pendekatan fundamental 

Nilai saham yang akan dibayar oleh investor tergantung dari hasil 

yang diharapkan untuk diterima dan resiko yang terkandung dalam 

transaksi pembelian itu. Penilaian (valuasi) dimasukkan untuk dapat 

menentukan nilai suatu saham sehingga perlu diperoleh standar prestasi 

(standar and performance) yang dapat digunakan untuk menilai manfaat 

investasi saham yang bersangkutan. Standar prestasi ini berupa nilai 

instrinsik yang menunjukkan prestasi (hasil dan resiko) mendatang dari 

suatu sekuritas. 
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Model penilaian harga saham yang sering digunakan dalam analisis 

saham (Manurung, 1997 : 28) yaitu : 

1. Pendekatan Present Value. 

Dalam pendekatan nilai saat ini dari suatu saham adalah sama dengan 

present value arus kas yang diharapkan akan diterima oleh pemilik saham 

tersebut. Dividen merupakan arus kas bagi para pemegang saham menurut 

pendekatan the dividen discount model. Model ini dikembangkan menjadi 

dua model pendekatan yaitu : 

a. Model Tanpa Pertumbuhan Dividen (The Zero Growth Model) 

Model ini didasarkan pada asumsi : 

1) Keuntungan tidak berubah setiap tahunnya 

2) Semua keuntungan dibagikan sebagai dividen 

Sehingga harga saham dirumuskan :  

 

Po=  

Dimana : 

Po =  Harga saham (nilai instrinsik) 

D  =  Dividen 

r  =  Required rate of return (tingkat keuntungan yang 

dianggap relevan atau diharapkan) 

b. Model Pertumbuhan Konstan (Constant Growth Model 

Model ini didasarkan pada asumsi : 

1) Tidak semua laba dibagikan 

2) Laba ditahan diinvestasikan kembali 

D 

r 
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Sehingga harga saham dirumuskan : 

 

Po=  

 

Dimana : 

Po  =  Harga saham (nilai instrinsik) 

Di  =  Dividen pada periode i 

r  =  Required rate of return (tingkat keuntungan yang 

dianggap relevan atau diharapkan) 

g  =  Growth of rate (pertumbuhan laba atau dividen di 

masa yang akan datang) 

 

2. Pendekatan Price Earning Ratio (PER) 

Dalam pendekatan ini harga saham (nilai instrinsik) dirumuskan 

sebagai berikut : 

Po = EPSi x PER 

Dimana : 

Po  =  harga saham (nilai instrinsik) 

EPSi  = earning per share (laba per saham yang diharapkan) 

PER  =  price earning ratio 

 

2.1.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

Harga saham sebagai indikator nilai perusahaan akan dipengaruhi 

secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor fundamental, 

r - g 

Di 
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utamanya pengaruh laba atau pendapatan dan deviden. Menurut Brigham 

(1998) harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu : 

a. EPS yang diharapkan 

b. Arus penerimaan laba 

c. Risiko dari laba yang diinginkan 

d. Penggunaan hutang 

e. Kebijakan deviden 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga saham di bursa efek 

atau pasar modal adalah : 

a. Faktor psikologis dari penjual atau pembeli 

b. Faktor kondisi perusahaan 

c. Kebijakan direksi 

d. Tingkat bunga 

e. Harga komoditi 

f. Investasi lain 

g. Kondisi ekonomi 

h. Kebijakan pemerintah 

i. Tingkat pendapatan dari saham 

j. Laju inflasi 

k. Penawaran dan permintaan saham 

l. Kemampuan analis efek 

Laporan keuangan seperti laporan laba rugi merupakan sumber 

infoemasi utama bilamana hendak melakukan analisis yang akurat 
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mengenai harga saham. nilai intrinsik suatu saham didasarkan atas 

pendapatan suatu saham yang dibayarkan dalam bentuk devidend income. 

Perubahan deviden merupakan isyarat perubahan earning. 

Perusahaan akan menaikkan deviden ketika manajemen percaya bahwa 

earning telah meningkat secara permanen. Dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa earning perusahaan naik maka perusahaan diharapkan 

membayarkan deviden lebih besar sebagai signal tentang prediksi 

membaiknya nilai perusahaan. 

 

2.1.5. Rasio-Rasio Yang Mempengaruhi Harga Saham 

Seorang investor akan lebih menekankan referensi pada return yang 

akan didapat dari investasi yang ditanamkan. Jika Investor mengharapkan 

untuk mendapatkan tingkat kembalian (return) baik berupa deviden 

maupun capital gain. Maka investor tersebut hendaknya menganalisis 

mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Karena dari 

laba tersebut akan muncul return yang akan menjadi keuntungan dari 

sebuah investasi atau biasa dinamakan deviden. Apabila sebuah 

perusahaan mempunyai kemampuan dalam memberikan deviden maka 

akan banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di perusahaan 

tersebut, jika hal ini terjadi maka harga saham perusahaan akan mengalami 

kenaikan dan memberikan keuntungan berupa capital gain. 

Bertitik tolak dari kepentingan investor tersebut, analisis rasio yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Assets (ROA), Earning 

per Share (EPS), Deviden Per Share (DPS), dan Price Book Value (PBV). 



21 

 

 

1) Return On Asset (ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan mengahsilkan laba 

besih berdasarkan tingkat asset yang tertentu. ROA sering juga disebut 

sebagai Return On Investment (ROI). ROA merupakan suatu ukuran 

keseluruhan profitabilitas perusahaan. Rasio ini lebih luas dari return on 

common stockholders’ equity. Karena rasio ini membandingkan imbalan 

untuk para pemegang saham dan kreditor dengan jumlah asset (Henry 

Simamora, 2000 :529). 

 

ROA=                            x 100%  

 

ROA yang tinggi menunjukan efisiensi manajemen aktiva. 

Rendahnya rasio ini disebabkan oleh : 

a. Rendahnya Basic Earning Power (BEP) perusahaan 

b. Tingginya tingkat bunga karena penggunaan kewajiban diatas rata 

– rata yang menyebabkan lababersih relatif rendah 

Pengembalian atas aktiva atau modal berguna bagi evaluasi 

managemen, 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 

komponenkomponen yang berpotensi memberikan kontribusi pada 

pemahaman kinerja perusahaan. Bagian ini membahas tingkat 

pengembalian jika investasi modal dipandang secara terpisah dari sumber 

Laba bersih 

Total aktiva 
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pendanaannya, yaitu modal utang dan ekuitas ( total aktiva ), atau biasanya 

disebut sebagai pengembalian atas aktiva ( Return On Asset ). 

Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Harga Saham 

ROA merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba (Tangkilisan, 2003). Dalam 

perhitungan ROA hanya menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi 

dengan total aktiva perusahaan. Jika dihubungkan dengan return saham 

maka ROA dapat digunakan untuk menentukan ukuran kinerja perusahaan 

apakah perusahaan itu bagus. Dengan ROA yang semakin tinggi maka 

return yang dihasilkan oleh suatu perusahaan semakin tinggi sehingga 

harga saham perusahaan semakin tinggi, maka resiko yang ditimbulkan 

semakin kecil. Tingkat pengembalian yang dihasilkan suatu perusahaan 

yang diukur dari laba bersih setelah pajak lebih tinggi dan menaikkan 

tingkat pengembalian kepada pemegang saham dapat meminimalkan 

resiko menjadi sekecil mungkin . ROA dapat dilihat dari segi mana 

perusahaan mampu memperoleh penilaian yang baik dan juga penilaian 

yang masih kurang baik dan juga dapat diketahui bagaimana pengaruhnya 

terhadap Harga Saham. 

ROA cukup tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan 

tersebut beroperasi secara efektif. Hal ini merupakan daya tarik bagi 

investor yang mengakibatkan nilai saham perusahaan meningkat. Semakin 

tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam 
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Pendapataan setelah pajak 

Jumlah lembar saham yang beredar 

memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. 

Dengan demikian, semakin tinggi ROA menunjukan semakin efektif 

kinerja perusahaan. Hal ini akan meningkatkan daya tarik 

perusahaantersebut dan menjadikan perusahaan menjadi perusahaan yang 

banyak diminati oleh investor karena tingkat pengembaliaanya semakin 

besar (Ang, 1997). Hal ini terjadi karena rasio ini tidak 

mempertimbangkan deviden maupun capital gain yang didapat oleh 

seorang investor. Selain itu dengan peningkatan asset atau asset yang 

mengalami pertumbuhan maka nilai dividen yang dibayarkan akan 

cenderung menurun karena pendapatan dari perusahaan akan cenderung 

digunakan untuk meningkatkan asset perusahaan. Padahal seorang investor 

akan cenderung mempertimbangkan peningkatan mengenai dana investasi 

yang akan di tanamkan. 

2) Earning per Share (EPS) 

Menurut Siamat (1995) EPS merupakan salah satu indikator dari 

keberhasilan perusahaan. EPS adalah laba perlembar yang merupakan 

keuntungan yang dapat dihasilkan dari perubahan setiap unit saham selama 

periode tertentu Apabila EPS mengalami kenaikan maka kemungkinan 

akan diikuti oleh kenaikan dari harga saham perusahaan tersebut. Hal ini 

terjadi karena pergerakan harga saham dipengaruhi pendapatan perlembar 

saham, sedangkan laba perlembar saham dipengaruhi oleh pendapatan dari 

perusahaan. EPS dapat dirumuskan sebagai berikut : 

EPS  =                           
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Dengan mengetahui EPS, Investor akan mengetahui seberapa 

besar kemampuan perusahaan dalam membayar deviden kepada pemegang 

saham. Deviden sering digunakan oleh para investor untuk menilai risiko 

dan keuntungan perusahaan. Deviden mempunyai informasi, dalam arti 

meningkatnya pembayaran deviden sering ditafsirkan sebagai tanda 

meningkatnya kinerja perusahaan dimasa mendatang dan menurunnya 

pembayaran deviden sering ditafsirkan sebagai tanda menurunnya kinerja 

perusahaan besarnya deviden yang dibayarkan kepada para investor 

tergantung dari kebijakan deviden yang diterapkan oleh masing-masing 

perusahaan. Kebijakan deviden hakikatnya adalah keputusan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham atau 

ditahan dalam bentuk laba ditahan (Retained Earnings) untuk investasi 

dimasa yang akan datang. 

Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham 

Jenning et al. (1997), yang dikutip oleh Sugeng Mulyono (2000 : 

101) mengemukakan bahwa EPS berpengaruh terhadap variasi harga 

saham . Secara lebih spesifik, Samuels (1991) yang dikutip oleh Sugeng 

Mulyono (2000 : 101) mengatakan bahwa ketika laba meningkat, maka 

harga saham cenderung naik. Sedangkan ketika laba menurun, maka harga 

saham juga ikut menurun. Menurut Imron Rosyadi (2002 :30) semakin 

besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan  

per lembar saham bagi pemiliknya, maka dalam hal ini akan 
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mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut di pasar modal, demikian 

pula apabila terjadi sebaliknya  

3) Deviden Per Share (DPS) 

Menurut James C. Van Horne dan John M. Wachowicz Jr, (1998) 

dividen saham hanyalah merupakan pembayaran saham tambahan saham 

biasa pada pemegang saham. Dividen saham tersebut tidak lebih dari 

rekapitulasi perusahaan, proporsi kepemilikan dari pemegang saham tetap 

tidak berubah. Secara teoritis, dividen saham bukan sesuatu yang 

menyangkut nilai bagi para investor. Mereka menerima sertifikat saham 

tambahan tetapi kepemilikan proposional mereka atas perusahaan tersebut 

tidak berubah. Harga pasar saham akan menurun secara proporsional 

sehingga nilai tunai saham mereka tetap sama. Apabila pemegang saham 

ingin menjual sahamnya untuk memperoleh penghasilan, maka dividen 

saham lebih memudahkan penjualan tersebut. Tentunya, tanpa dividen 

saham para pemegang saham dapat juga menjual sebagian saham mereka 

untuk memperoleh penghasilan. 

Dividen Per Share (DPS) merupakan total semua dividen yang 

dibagikan pada tahun buku sebelumnya, baik dividen intern, dividen total 

atau dividen saham (Robbert Ang:1997). Dividen saham merupakan 

pembayaran tambahan saham biasa kepada pemegang saham. Dividen 

saham hanya menunjukkan perubahan pembukuan dalam perkiraan ekuitas 

pemegang saham pada neraca perusahaan. Proporsi kepemilikan saham 

dalam perusahaan tetap sama. Akuntansi membedakan dividen saham 
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menjadi dividen saham persentase kecil dan dividen persentase besar 

(James C. Van Horne dan John M. Wachowicz Jr (1998). 

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy W (2001) dividen 

merupakan pembagian sisa laba perusahaan yang didistribusikan kepada 

pemegang saham, atas persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang 

Saham). Dividen itu sendiri dalam bentuk tunai (cash dividen) ataupun 

dividen saham (stock dividen). 

 

DPS =  

 

Dengan merumuskan kebijakan dividen, manajer keuangan 

menghadapi trade off. Dengan mengasumsikan manajemen sudah 

memutuskan berapa banyak diinvestasikan dan memilih paduan hutang 

dan modalnya untuk mendanai investasi ini, keputusan untuk membayar 

dividen yang besar berarti secara simultan memutuskan untuk menahan 

sedikit laba, jikalau ada. Ini nantinya menghasilkan ketergantungan yang 

lebih besar pada pendanaan perusahaan, pembayaran dividen yang kecil 

akan berarti penahanan laba yang tinggi dengan lebih sedikit kebutuhan 

dana modal yang dihasilkan dari luar. 

Pengaruh Dividend Per Share (DPS) Terhadap Harga Saham 

Menurut Sharpe dan kawan-kawan (1997), perubahan dividen 

adalah pengumuman kenaikan dividen yang merupakan tanda bahwa 

manajemen telah menaikkan pendapatan masa depan perusahaan. Oleh 

karena itu, pengumuman kenaikan dividen merupakan kabar baik dan pada 

Jumlah deviden yang dibayarkan 

Jumlah lembar saham 
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gilirannya akan menaikkan ekspektasi mereka mengenai pendapatan 

perusahaan. Hal ini merupakan suatu implikasi bahwa pengumuman 

kenaikan dividen akan menyebabkan kenaikan harga saham perusahaan. 

Sedangkan menurut Arthur J. Keown dan kawan-kawan (2000) 

terdapat tiga pandangan tentang pengaruh kebijakan harga saham, yaitu : 

1. Kebijakan dividen tidak relevan 

 Sebagian kontroversi mengenai isu dividen didasarkan pada 

ketidaksamaan pandangan antara komunitas akademik dan komunitas 

profesional. Beberapa praktisi yang berpengalaman menganggap 

perubahan harga saham oleh pengumuman dividen dan karenanya 

menganggap dividen penting. Sebagian besar dari komunitas akademik 

contohnya professor keuangan yang mendebat bahwa dividen tidak relevan 

menganggap kebingungan dalam masalah ini berawal dari ketidakhati-

hatian dalam mendefinisikan apa yang kita maksud dengan kebijakan 

dividen. 

2. Dividen yang tinggi meningkatkan nilai saham 

Kepercayaan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak penting 

secara tidak langsung mengasumsikan bahwa investor harus menggunakan 

tingkat pengembalian yang diharapkan yang sama apakah pendapatan 

datang melalui perolehan modal atau melalui dividen. Tapi, dividen lebih 

bisa meramalkan daripada perolehan modal dan manajemen dapat 

mengontrol dividen, tapi tidak dapat mendikte harga saham. Investor 
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kurang yakin menerima pendapatan dari perolehan modal daripada 

dividen. 

3. Dividen rendah meningkatkan nilai saham 

Pandangan ketiga ini bagaimana dividen yang rendah mempengaruhi 

harga saham menyatakan bahwa dividen memang merugikan investor. 

Argumen ini sebagian besar didasarkan pada perbedaan perlakuan pajak 

atas pendapatan dividen dan perolehan modal. Dalam hal pajak kita ingin 

memaksimumkan pengembalian setelah pajak kita, bukannya 

pengembalian sebelum pajak. Investor mencoba menunda pajak saat 

memungkinkan. Saham yang memungkinkan penundaan (dividen rendah-

perolehan modal tinggi) mungkin akan menjual pada harga premi relatif 

terhadap saham yang mensyaratkan pemajakan saat ini (dividen tinggi-

perolehan modal rendah). Dengan cara ini, kedua saham bisa memberikan 

pengembalian setelah pajak yang dapat dibandingkan. Ini menyatakan 

bahwa kebijakan membayar dividen rendah akan mengakibatkan harga 

saham yang lebih tinggi. Artinya, dividen tinggi merugikan investor 

sementara dividen rendah dan retensi (toleransi) tinggi membantu investor. 

Inilah logika yang mendasari kebijakan dividen rendah. 

4) Price to Book Value (PBV) 

Price to Book Value menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini berarti 

pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut (Arifin, 2002 : 141). Nilai 

buku saham mencerminkan nilai perusahaan, dan nilai perusahaan 
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tercermin pada nilai kekayaan bersih ekonomis yang dimilikinya. Nilai 

buku saham sangat menentukan harga pasar saham yang bersangkutan 

sehingga mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan untuk 

membeli atau menjual saham (Halim, 2003 : 16). Untuk menghitung Price 

Book Value (PBV) adalah : 

 

PBV =  

 

Pengaruh Price Book Value (PBV) Terhadap Harga Saham 

Menurut Clarke, et al (1990) yang dikutip oleh Anggriyani (2003 

: 370), Price to book value atau market to book value adalah pengukuran 

kinerja perusahaan secara umum. Dan menurut Antariksa dan Barbara 

(2003:99) Price to book value merupakan perbandingan yang 

menunjukkan berapa kali harga pasar dari suatu saham jika dibandingkan 

dengan nilai bukunya. Semakin kecil nilai Price to book value maka harga 

dari suatu saham dianggap semakin murah. Secara lebih spesifik, menurut 

Darmadji dan Fakhruddin (2001 : 141) PBV merupakan rasio yang 

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek 

suatu perusahaan, sehingga mengakibatkan harga saham dari perusahaan 

tersebut akan meningkat pula dan semakin rendah PBV akan berdampak 

pada rendahnya kepercayaan pasar akan prospek perusahaan yang 

berakibat pada turunnya permintaan saham dan selanjutnya berimbas pula 

dengan menurunnya harga saham dari perusahaan tersebut.  

Harga saham 

Nilai buku per lembar saham 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

Budi Susetyo, Tabrani dan Khadidjah “Pengaruh Deviden Per Share Dan 

Return On Invesment Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Di 

Bursa Efek Indonesia”. Hasil dari penelitian menyatakan Deviden Per Share dan 

Return On Invesment mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham. 

Dedy Trisno, Fransiska Soejono “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Telekomunikasi Di Bursa Efek Indonesia”. Hasil 

dari penelitian menyatakan log NPM, ROA, ROE berpengaruh terhadap harga 

saham. 

Mohammad Apriansyah “Pengaruh Price Earning Ratio, Deviden Yield 

Ratio, Market to Book Value dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Pasar 

Saham (Studi pada perusahaan perusahaan real estate dan property di PT. BEJ)”. 

Hasil dari penelitian Price Earning Ratio (PER), Deviden Yield (DY), Market to 

Book Value (MBV) dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara simultan 

terhadap harga saham per tahun pada saat penutupan. 

Bram Hadianto “Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Price Earning 

Ratio (PER) Terhadap Harga Saham Sektor Perdagangan Besar dan Ritel Pada 

Periode 2000-2005 di Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian EPS dan PER 

secara simultan berpengaruh terhadap harga saham sector perdagangan besar dan 

ritel di Bursa Efek Indonesia. 
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Madichah “Pengaruh Earning Per Share (EPS), Deviden Per Share (DPS) 

dan Financial Laverage Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur di Bursa 

Efek Jakarta”. Hasil penelian EPS berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ), DPS Tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham  perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ), DPS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur di Busa Efek Jakarta (BEJ), FL tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur di 

Busa Efek Jakarta (BEJ). 

Rintis Dinar Ulumi “ Analisis Pengaruh Rasio Laba, Rasio Nilai Buku, 

dan Tingkat Bunga Terhadap Harga Saham di Sektor Properti Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta”. Hasil penelitian EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham dan mempunyai korelasi yang lemah, PBV berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham dan mempunyai korelasi yang tidak begitu lemah,  variabel 

Interest berpengaruh signifikan terhadap harga saham dan mempunyai korelasi 

yang kuat. 

Almas Hijriah “Pengaruh Faktor Fundamental dan Resiko Sistematik 

Terhadap Harga Saham Properti di Bursa Efek Jakarta”. Hasil penelitian variabel 

Return On Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER), Book Value (BV) sebagai 

faktor fundamental yang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham properti 

di Bursa Efek Jakarta. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Untuk pengambilan keputusan ekonomi, para pelaku bisnis membutuhkan 

informasi tentang kondisi dan return atau pendapatan dari perusahaan. Informasi 

tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam keputusan investasi. 

Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan meliputi Neraca, 

Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal dan Laporan arus kas dapat 

dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena informasi ini 

menunjukkan prestasi perusahaan pada periode tersebut. Namun 

demikian,informasi keuangan diatas bukan informasi yang sifatnya absolut dalam 

pengambilan keputusan bagi investor. Untuk Pasar Modal di Indonesia 

pertimbangan membeli dan menjual saham pada prakteknya masih banyak 

didasarkan pada informasi non akuntansi seperti dengan melihat daftar peringkat 

saham. Informasi tersebut berguna sebagai media yang dapat digunakan untuk 

meneliti kondisi kinerja perusahaan salah satunya adalah dengan meneliti laporan 

keuangan. 

Setiap Kegiatan transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang dicatat dan 

diolah sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan. Laporan 

keuangan disajikan untuk memberikan informasi mengenai keadaan dari 

perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan merupakan informasi historis 

dari proses kegiatan pencatatan keuangan perusahaan. Tetapi, guna melengkapi 

analisis untuk proyeksi masa depan perusahaan, informasi kualitatif dan 

informasi-informasi lain yang sejenif perlu ditambahkan. 
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Analisa laporan keuangan juga sangat dibutuhkan untuk memahami 

informasi laporan keuangan (Zainuddin & Jogiyanto (1999), Nur Fadjrih (1999). 

Analisa rasio keuangan merupakan alternatif untuk menguji apakah informasi 

keuangan bermanfaat untuk melakukan klasifikasi atau prediksi terhadap 

pertumbuhan laba ataupun harga saham. Analisa laporan keuangan didasarkan 

pada data keuangan historis yang tujuan utamanya adalah memberi suatu indikasi 

kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Aspek kinerja masa mendatang 

perusahaan yang paling penting tergantung pada kebutuhan-kebutuhan laporan 

keuangan. 

Berdasarkan beberapa teori dan penelitian-penelitian ini menunjukan 

bahwa perusahaan sering dinilai dengan tingkat dari analisis rasio keuangan, 

apabila dari tingkat analisis rasio keuangan perusahaan baik maka dapat dianggap 

nilai dari perusahaan itu baik, tetapi jika analisis rasio keuangan menunjukkan 

kurang baik maka kinerja peusahaan juga dianggap kurang efektif. Kinerja dari 

perusahaan berbanding lurus dengan harga saham dari perusahaan tersebut. Hal 

ini berarti jika kinerja perusahaan baik maka kemungkinan harga saham dari 

perusahaan tersebut juga akan mengalami kenaikan. 

Permasalahan ini dalam penelitian ini timbul karena jika ditelaah secara 

teori maka masih terdapat hasil yang tidak relevan dari beberapa penelitian 

terdahulu. Apabila tingkat rasio keuangan tertentu mengalami kenaikan maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja perusahaan tersebut bagus, sehingga 

apabila kinerja perusahaan tersebut dinilai bagus, seharusnya investor berani 

menginvestasikan dananya untuk perusahaan tersebut, dan jika banyak investor 
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cenderung ingin membeli saham perusahaan tersebut maka harga saham 

perusahaan tersebut akan mengalami tren yang meningkat, hal ini sesuai dengan 

hukum ekonomi bahwa apabila permintaan terhadap pasar naik maka harga juga 

akan mengalami kenaikan diluar faktor-faktor eksternal yang lain. Selanjutnya 

yang menjadi pertanyaan apakah rasio-rasio keuangan yang terdiri dari Rasio 

Profitabilitas yang meliputi (Return On Asset, ROA dan Return On Equity, ROE), 

Earning per Share (EPS), Deviden Per Share (DPS), dan Price Book Value (PBV) 

baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap harga saham. Dari 

Permasalahan yang terjadi dan latar belakang yang telah dipaparkan dalam uraian 

sebelumnya membawa peneliti kearah pola pemikiran yang dapat digambarkan 

pada gambar 1.  

2.4. Hipotesis 

Berdasarkan hubungan antara landasan teori, kerangka pemikiran terhadap 

rumusan masalah maka hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

H 1 :  Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Dividen Per Share 

(DPS), Price Book Value (PBV) berpengaruh secara parsial dan simultan 

terhadap harga saham pada sektor perbankan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia. 
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Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria 

tertentu (Rasyid, 1994). Identifikasi populasi dalam penelitian ini adalah sektor 

perbankkan yang listing di BEI pada tahun 2006-2009. Populasi dalam penelitian 

ini adalah sektor perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia sebanyak 29 

bank. 

 

3.1.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2002:109). Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik sampling purposive 

sampling. Adapun kriteria yang digunakan dalam sampel ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sampel telah terdaftar sejak tahun 2006 atau sebelumnya. 

2. Sampel telah menerbitkan laporan keuangan selama 4 tahun berturut-turut 

yaitu tahun 2006, 2007, 2008, 2009. 

3. Sampel membagikan deviden minimal 1 kali dalam 4 periode yaitu tahun 

2006, 2007, 2008, 2009.. 

4. Sampel tidak mengalami dislisting maupun baru melakukan penawaran 

perdana selama tahun pengumpulan data. 
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Berdasarkan populasi penelitian yang terdiri dari 29 bank go public, yang 

memenuhi kriteria 1 dan 2 ada 29 bank go public sedangkan untuk kriteria 3 ada 

12 bank go public dan kriteria ke 4 ada 12 bank go public. Berdasarkan 

penghitungan tersebut maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 12 bank go public (daftar sampel terlampir pada lampiran 1). Berikut 

perhitungan sampel yang digunakan dalam penelitian : 

Tabel 1 

Kriteria Sampel 

Kriteria Sampel Populasi Yang memenuhi Kriteria 

1. Sampel telah terdaftar sejak 2006 atau 

sebelumnya 
29 

2. Sampel menerbitkan laporan keuangan 

selama 4 tahun berturut-turut yaitu tahun 

2006, 2007, 2008 dan 2009 

29 

3. Sampel membagiakan deviden minimal 1 

kali dalam 4 periode yaitu tahun 

2005,2006, 2007, 2008 dan 2009 

12 

4. Sampel tidak mengalami dislisting 

maupun baru melakukan penawaran 

perdana selama tahun tersebut 

12 

 

 

3.2 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel bebas 

(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable).  

 

 



38 

 

 

1. Variabel Bebas (Independent) 

a. Return On Asset (ROA)=X1 

 Kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara 

keseluruhan. Rasio ROA dapat diukur dengan perbandingan antara laba 

sebelum pajak terhadap total assets (total aktiva). ROA dapat dihitung 

dengan rumus: 

 

ROA=                             x 100%  

 

b. Earning Per Share (EPS) = X2 

Tingkat keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar saham 

biasa. EPS dapat dihitung dengan rumus : 

 

EPS  =                           

 

c. Dividen Per Share (DPS) = X3 

Besarnya jumlah pendapatan per lembar saham yang akan 

didistribusikan pada para pemegang saham biasa. DPS dihitung dari : 

 

DPS =  

 

d. Price to Book Value (PBV) = X4 

Harga saham per nilai buku saham yang akan didistribusikan pada 

para pemegang saham biasa. PBV dihitung dari: 

Laba bersih 

Total aktiva 

Pendapataan setelah pajak 

Jumlah lembar saham yang beredar 

Jumlah deviden yang dibayarkan 

Jumlah lembar saham 
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PBV =  

 

2. Variabel terikat (Dependent) 

Harga Saham (Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

harga saham perusahaan perbankan yang tidak pernah dislisting maupun baru 

melakukan penawaran umum perdana antara tahun 2005 sampai dengan 

2009. Periode penelitian didasarkan pada data yang digunakan dalam analisis 

merupakan data historis, artinya data yang telah terjadi dan mencerminkan 

keadaan     keuangan   yang  telah   lewat  dan   bukan mencerminkan keadaan    

keuangan yang sebenarnya pada saat analisis. Harga saham yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah harga saham pada saat closing price. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai ROA, EPS, DPS, 

PBV dan harga saham yang didapat dari laporan keuangan perusahaan perbankan 

yang terdaftar (listed) di BEI. 

Jenis data yang digunakan adalah data dokumenter sekunder yang memuat 

transaksi historis keuangan perusahaan perbankn yang terdaftar di BEI. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari catatan-

catatan yang dipublikasikan BEI dan data yang diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) 2010. Data yang digunakan merupakan gabungan data 

Harga saham 

Nilai buku per lembar saham 
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antar perusahaan perbankan (cross section) dan data antar waktu (time series), 

yang disebut juga poling data. 

 

3.4 Metode Analisi Data 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

a. Uji Simultan (Uji F-Statistik) 

 Uji F-statistik digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari 

seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap 

variabel dependen. Untuk pengujian dalam penelitian ini digunakan 

program SPSS 16.0. 

Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang 

digunakan sebesar 5 % dengan perumusan hipotesis statistik : 

1. Ho : β1 = β2 = 0, artinya X1, X2, X3, X4 secara simultan (bersama-

sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. 

2. Ha : β1 = β2 ≠ 0, artinya X1, X2, X3, X4 secara simultan (bersama-

sama) berpengaruh signifikan terhadap Y. 

Dengan kaidah pengambilan keputusan : 

1. Terima Ho, jika koefisien F hitung signifikan pada taraflebih besar 

dari 5% (lihat taraf signifikansi pada output ANOVA) 

2. Tolak Ho, jika koefisien F hitung signifikan pada taraf lebih kecil 

atau sama dengan 5% (lihat taraf signifikansi pada output ANOVA). 
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b. Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari 

variabel independennya. Untuk pengujian dalam penelitian ini digunakan 

program SPSS 16.0. Untuk menentukan nilai t-statistik tabel, ditentukan 

dengan tingkat signifikansi 5 % dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), 

dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel. Perumusan 

statistik yang digunakan 

1. Ho : β1 = β2 = 0, artinya X1,X2,X3,X4 secara parsial (sendiri-sendiri) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. 

2. Ha : β1 = β2 ≠ 0, artinya X1,X2,X3,X4 secara parsial (sendiri-sendiri) 

berpengaruh signifikan terhadap Y. 

Dengan kaidah pengambilan keputusan : 

1. Terima Ho, jika koefisien t hitung signifikan pada taraflebih besar dari 

5% (lihat taraf signifikansi pada output Coefficien). 

2. Tolak Ho, jika koefisien t hitung signifikan pada taraf lebih kecil atau 

sama dengan 5% (lihat taraf signifikansi pada output Coefficient). 

Metode regresi berganda akan dapat dijadikan alat estimasi yang 

tidak bias jika telah memenuhi persyaratan best linear unbiased estimation 

(BLUE). Oleh karena itu diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap 

model yang telah diformulasikan, yang mencakup pengujian normalitas. 

Multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan auto korelasi. 
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c. Koefisisen determinasi 

Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, maka 

masing-masing variabel independen yaitu Return On Asset (ROA) , Earning 

Per Share (EPS), Dividen Per Share (DPS), Price to Book Value (PBV) 

secara parsial maupun secara simultan mempengaruhi variabel dependen, 

yaitu harga saham ( Y ) yang dinyatakan dalam R
2
 untuk menyatakan 

koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh Return On Assets 

(ROA), Earning Per Share (EPS), Dividen Per Share (DPS), Price Book 

Value (PBV) secara simultan atau bersama-sama terhadap harga saham (Y), 

sedangkan r
2
 untuk menyatakan koefisien determinasi parsial variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

  

3.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Agar dalam analisis 

regresi diperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka harus 

diperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat 

2. Besarnya varian error (faktor pengganggu) bernilai konstan untuk 

seluruh variabel bebas (bersifat homoscedasticity). 

3. Independensi dari error (non autocorrelation) 

4. Normalitas dari distributor error. 

5. Multikolinearitas yang sangat rendah 
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Dalam analisis regresi linear berganda perlu menghindari penyimpangan 

asumsi klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis tersebut. 

Untuk tujuan tersebut maka harus dilakukan pengujian terhadap empat asumsi 

klasik berikut ini. 

3.5.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan veriabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

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

mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan 

analisis grafik. Dengan melihat normal probality plot atau dengan histogram yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Apabila asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2007). Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik Normal 

P-Plot atau dengan histogram dari residualnya (Ghozali, 2007: 150). Adapun 

dasar yang dijadikan pengambilan keputusan adalah : 

1. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. 

Dengan demikian model regresi memenuhi uji asumsi normalitas. 

2. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola 
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distribusi normal. Dengan demikian model regresi tidak memenuhi uji 

asumsi normalitas. 

Dalam penelitian ini selain menggunakan grafik pengujian normalitas 

dilakukan dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini adalah metode 

yang umum digunakan untuk menguji normalitas data. Uji Kolmogorov-Smirnov 

dilakukan dengan membuat hipotesis : 

 ρ < 0,05 berarti variabel tersebut tidak berdistribusi normal. 

 ρ > 0,05 berarti variabel tersebut berdistribusi normal. 

3.5.2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian asumsi ini untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara 

variabel-variabel bebas dalam model regresi maupun untuk menunjukkan ada 

tidaknya derajat kolinearitas yang tinggi diantara variabel-variabel bebas. Jika 

antar variabel bebas berkorelasi dengan sempurna maka disebut 

multikolinearitasnya sempurna (perfect multicoliniarity) , yang berarti model 

kuadrat terkecil tersebut tidak dapat digunakan. Indikator untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinearitas adalah menguji asumsi tersebut dengan uji korelasi 

antar variabel independen dengan matriks korelasi. Indikator untuk mendeteksi 

ada tidaknya multikolinearitas adalah menguji asumsi tersebut dengan uji korelasi 

antar variabel independen dengan matriks korelasi. 

3.5.3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi di antara 

anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian 

waktu (data time series) maupun tersusun dalam rangkaian ruang yang disebut 
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data cross sectional. Salah satu pengujian yang umum digunakan untuk menguji 

adanya autokorelasi adalah uji statistik durbin watson. Uji ini dihitung berdasar 

jumlah selisih kuadrat nilai-nilai faktor-faktor gangguan berurutan. 

3.5.4. Uji Heteroskedastis 

Penyimpangan uji asumsi klasik ini adalah adanya gejala heteroskedastisitas, 

artinya varians variabel dalam model tisak sama. Konsekuensi dari adanya gejala 

heteroskedastis adalah penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel 

besar maupun kecil walaupun penaksir diperoleh menggambarkan populasinya 

dalam arti tidak bias. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Cara 

untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas yaitu dengan rumus Rank 

Spearman. Pengujian heterokesdasitas yang dilakukan dengan korelasi spearmen 

dengan ketentuan dimana jika nilai koefisien korelasi semua prediktor terhadap 

residual adalah > 0,05 dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi 

heterokesdasitas (Sugiyono, 2002: 54). 



 

77 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum dan Profil Perusahaan Sampel 

Bursa Efek Indonesia didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 

27 tanggal 26 Desember tahun 1991 dengan 221 perusahaan sebagai 

pemegang saham. Kedudukan perseroan sebagai badan hukum yang telah 

disahkan Surat Keputusan menteri Kehakiman Nomor C.2-8146 HT.1.1 

Tanggal 27 Maret tahun 1992. 

Penyerahan bursa dari Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) kepada perseroan dilakukan pada tanggal 16 April 1992, 

dengan akte Notaris tanggal 16 April 1992. Peresmian Swastanisasi 

perseroan dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 13 Juli 1992 di 

Jakarta. Sekuritas atau surat-surat berharga yang diperdagangkan di BEI 

adalah saham preferen (preferen stock), saham biasa (comon stock), hak 

(rifht), dan obligasi konvertibel (convertible bond). Saham biasa telah 

mendominasi volume di BEI. Dalam penelitian yang menjadi sampel 

adalah perusahaan perbankan. 

Industri perbankan adalah salah satu industri yang ikut berperan 

serta dalam pasar modal, disamping industri lainnya seperti industri 

manufaktur, pertanian, pertambangan, properti dan lain- lain. Bank 

merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan 



 

 

(financial intermediary) antara pihak- pihak yang memerlukan dana, serta 

sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran 

(Dendrawijaya,2000: 25). Dan berikut ini adalah profil perusahaan 

perbankan listing di BEI yang menjadi sampel dalam penelitian : 

PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Bukopin Tbk. (“Bank”) 

didirikan di Republik lndonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama 

Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin) yang disahkan 

sebagai badan hukum. Perusahaan ini bergerak di baidang usaha komersial 

sebagai bank umum koperasi. Perusahaan ini beralamatkan di Jalan M.T. 

Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770. 

PT. Bank Bumi Arta Tbk, Bank Bumi Arta yang semula bernama 

Bank Bumi Arta Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1967 

dengan Kantor Pusat Operasional di Jalan Tiang Bendera III No. 24, 

Jakarta Barat. Untuk memperkuat struktur permodalan, operasional Bank, 

dan pengelolaan Bank yang lebih profesional dan transparan, berprinsip 

pada Good Corporate Gorvanence dan Risk Management, maka pada 

tanggal 1 Juni 2006 Bank Bumi Arta melaksanakan Penawaran Umum 

Perdana (IPO/Initial Public Offering) dengan mencatatkan sahamnya di 

Bursa Efek Jakarta sebanyak 210.000.000 saham atau sebesar 9,10% dari 

saham yang ditempatkan, sehingga sejak saat itu Bank Bumi Arta menjadi 

Perseroan Terbuka. 

PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk,  Bank Bumiputera mulai 

beroperasi sebagai bank umum sejak 12 Januari 1990. Pada tahun 2002 



 

 

Bank Bumiputera go-public dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 

Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dengan kode saham 

“BABP”. Perusahaan ini beralamatkan Jl. Probolinggo No. 18 Menteng 

Jakarta Pusat 10350. 

PT. Bank Central Asia Tbk, merupakan bank komersial yang 

menjadi bank nomer satu. Mayoritas pemegang saham perusahaan adalah 

pemerintah Republik Indonesia sebesar 70.30%, dan sisanya dipegang 

oleh publik. Perusahaan termasuk bank berkategori A yang melayani 

nasabahnya dengan teknologi ATM dan beralamatkan di Wisma BCA, Jl. 

Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920, phone (021) 571 1250 – 520 

8650 - 520 8750, dengan E-mail : www.bca.com. 

PT. Bank CIMB Niaga Tbk, merupakan sebuah perusahaan 

perbankan yang mulai beroperasi pada tahun 1955 dengan sebuah kantor 

cabang dan memperoleh lisensi sebagai bank devisa pada tahun 1974. 

Perusahaan ini pernah masuk dalam program rekapitulasi sehingga 

disyaratkan membayar 20% dari dana rekapitulasi pada tahun 1998. 

PT. Bank Danamon Tbk, berdiri sejak tahun 1956, PT Bank 

Danamon Indonesia Tbk (Danamon) adalah bank swasta nasional terbesar 

kedua dan termasuk dalam lima besar bank komersial di Indonesia, dengan 

pangsa pasar sebesar 5 persen dari jumlah pinjaman dan deposit bank-bank 

di Indonesia. Bank Danamon memiliki jaringan distribusi geografi yang 

terluas dari semua bank di Indonesia dengan 500 kantor cabang, 790 ATM 

serta didukung oleh lebih dari 13.000 karyawan. Bank Danamon saat ini 



 

 

dikenal sebagai salah satu bank terkemuka di bidang konsumen dan UKM 

selain melayani nasabah korporasi dan kelembagaan di seluruh Indonesia. 

Beberapa penghargaan yang diterima oleh Bank Danamon barubaru ini 

antara lain: Ranking pertama secara keseluruhan dalam survei Banking 

Service Excellence yang diselenggarkan oleh Marketing Research 

Indonesia periode 2003 yang diumumkan pada bulan April 2004, Bisnis 

Indonesia Award 2003 sebagai Bank Nasional Terbaik, InfoBank Award 

2003 sebagai Bank Dengan Predikat Sangat Baik (Untuk Kategori Bank 

dengan Aset di atas Rp 20 triliun), Kartu Kredit Cicilan Tetap 'fixnfast' 

Bank Danamon mendapat penghargaan dari MasterCard International 

sebagai The Best MasterCard Electronic Program se Asia-Pasifik Tahun 

2003 . Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jakarta dengan E-mail : 

www.bdmn.com. 

PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk mulai berdiri di kota 

Bandung, dan bergerak pada jasa pelayanan perbankan. Perusahaan ini 

berstatus dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jenis 

sebagai bank umum. Perusahaan ini beralamatkan di Jl. Buah Batu No.58 - 

Bandung, phone (022)7322150. 

PT. Bank International Indonesia Tbk, merupakan perusahaan 

perbankan komersial. Sebagai industri perbankan, perusahaan ini 

mempunyai kapasitas jaringan kantor, sumber daya manusia dan teknologi 

informasi yang terus dikembangkan untuk mewujudkan impian menjadi  

bank terkemuka dan terpecaya dalam melayani Nasabah skala 



 

 

kecilmenengah yang tumbuh berkesinambungan dengan predikat bank 

sehat. PT. Bank Internasional Indonesia Tbk beralamatkan di Plaza BII 

Tower 2 JL. MH. Tamrin Kav. 2 No. 51 Jakarta 10350, telephone 021-

2300888, 2300666, dengan E-mail: www.bii.co.id 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdiri pada tanggal 2 Oktober 

1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat 

bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang 

Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, 

bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejarah keempat Bank tersebut dapat 

ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Keempat Bank tersebut telah 

turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan di Indonesia. 

Kini, Bank Mandiri menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan 

dan keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun. 

Masing-masing dari empat Bank bergabung memainkan peranan yang 

penting dalam pembangunan Ekonomi. Perusahaan ini beralamatkan di Jl,  

Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 – Indonesia. 

PT. Bank Mega Tbk, merupakan perusahaan perbankan 

komersial, yang melayani berbagai jebnis simpanan dan pinjaman bagi 

masyarakat. Komitmen perusahaan pada pilihan untuk membuat 

perusahaan mampu melewati masa-masa sulit yang pernah dialami 

perbankan nasional dan bahkan mampu tumbuh berkesinambungan. PT. 



 

 

Bank Mega Tbk beralamatkan di JL. Jend. Sudirman Kav. 45 – 46 Jakarta 

12930, dengan E-mail : www.mega.com. 

PT. Bank Negara Indonesia Tbk,  merupakan Badan Usaha Milik 

Negara yang didirikan pada tahun 1946. Perusahaan memiliki tiga anak 

perusahaan antara lain; PT. BNI Multifinance, PT. BNI Securities dan PT. 

Bank Finconesia. Kepemilikan saham perusahaan antara lain oleh 

pemerintah 75% dan publik 25%. PT. Bank Negara Indonesia Tbk 

beralamatkan di BNI Building Jl. Jend. Sudirman Kav 1 Jakarta 10220, 

phone 251 1946 - 572 8387 - 572 8037. 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pada awalnya Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden 

Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche 

Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum 

Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 

Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. PT. 

BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada 

masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus 

pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara 

lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) 

pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 

8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan 

September sebesar Rp. 20.466 milyar. 

 



 

 

4.1.2 Deskriptif Variabel Penelitian 

Tabel 4.1 

Analisis Deskripsi Variabel Penelitian 

Sektor Perbankan yang Listing di BEI 2006-2009 

 

a. Return On Asset (ROA) 

ROA (Retun On Asset) merupakan rasio yang dapat 

menjelaskan kinerja keuangan bank dari segi earning atau 

rentabilitasnya. ROA atau rasio laba bersih terhadap total aktiva 

adalah indikator yang menggambarkan bukan hanya kemampuan 

manajemen memperoleh laba, tapi juga mengukur kemampuan untuk 

mengendalikan seluruh biaya-biaya operasional dan non operasional. 

Hasil Deskriptif ROA pada perusahaan perbankan yang go  

di BEI diketahui bahwa jumlah data yang masuk sebanyak 48 

perusahaan dengan N valid atau data yang terproses sebanyak 48 dan 

Statistics 

  

Harga Saham 

Return On 

Assets (ROA) 

Earning Per 

Share (EPS) 

Dividend Per 

Share (DPS) 

Price Book Value 

(PBV) 

N Valid 48 48 48 48 48 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2215.40 1.306 145.59 52.048 2.1444 

Median 910.00 1.355 65.60 19.320 1.8600 

Mode 280
a
 .5

a
 0

a
 .0 1.81

a
 

Std. Deviation 2414.725 .7192 152.321 64.0833 1.14895 

Minimum 50 .0 0 .0 .35 

Maximum 8000 2.8 593 208.9 4.97 

Sum 106339 62.7 6988 2498.3 102.93 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown   



 

 

N missing atau data yang tidak terproses sebanyak 0. Mean atau rata-

rata ROA pada tahun 2006 – 2009 sebesar 1,306 , median 1,355. 

Dari hasil standart errors of mean dapat ditentukan rentang data 

populasi minimum dan maksimum. Rasio minimum pada tahun 

2006–2009 sebesar -0,07. Sedangkan rasio maksimum sebesar 2,8. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

b. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan salah satu indikator dari 

keberhasilan perusahaan. EPS adalah laba perlembar yang merupakan 

keuntungan yang dapat dihasilkan dari perubahan setiap unit saham 

selama periode tertentu. 

Hasil Deskriptif EPS pada perusahaan perbankan yang listing  

di BEI diketahui bahwa jumlah data yang masuk sebanyak 48 

perusahaan dengan N valid atau data yang terproses sebanyak 48 dan 

N missing atau data yang tidak terproses sebanyak 0. Mean atau rata-

rata EPS pada tahun 2005 – 2009 sebesar 145,59, median 65,60. 

Dari hasil standart errors of mean dapat ditentukan rentang data 

populasi minimum dan maksimum. Rasio minimum pada tahun 

2006–2009 sebesar 0,39. Sedangkan rasio maksimum sebesar 593. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

 

 



 

 

 

c. Dividen Per Share (DPS) 

 Dividen Per Share (DPS) merupakan total semua dividen 

yang dibagikan pada tahun buku sebelumnya, baik dividen intern, 

dividen total atau dividen saham. 

Hasil Deskriptif DPS pada perusahaan perbankan yang listing  

di BEI diketahui bahwa jumlah data yang masuk sebanyak 48 

perusahaan dengan N valid atau data yang terproses sebanyak 48 dan 

N missing atau data yang tidak terproses sebanyak 0. Mean atau rata-

rata DPS pada tahun 2006 – 2009 sebesar 52,048, median 19,320. 

Dari hasil standart errors of mean dapat ditentukan rentang data 

populasi minimum dan maksimum. Rasio minimum pada tahun 

2005–2009 sebesar 0. Sedangkan rasio maksimum sebesar 208,9. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

d. Price Book Value (PBV) 

Price to Book Value menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini berarti 

pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. 

Hasil Deskriptif PBV pada perusahaan perbankan yang 

listing  di BEI diketahui bahwa jumlah data yang masuk sebanyak 48 

perusahaan dengan N valid atau data yang terproses sebanyak 48 dan 

N missing atau data yang tidak terproses sebanyak 0. Mean atau rata-



 

 

rata PBV pada tahun 2006 – 2009 sebesar 2,1444, median 1,8600. 

Dari hasil standart errors of mean dapat ditentukan rentang data 

populasi minimum dan maksimum. Rasio minimum pada tahun 

2006–2009 sebesar 0,35. Sedangkan rasio maksimum sebesar 4,97. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 

 

 

e. Harga Saham 

Harga saham adalah harga suatu saham yang sedang 

berlangsung suatu pasar modal. Harga saham juga dapat diartikan 

sebagai harga yang dibentuk dari dari interaksi para penjual dan 

pembeli saham yang dilatar belakanngi oleh harapan mereka terhadap 

profit perusahaan. Harga saham yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah harga saham pada saat closing price 

Hasil Deskriptif harga saham pada perusahaan perbankan 

yang listing  di BEI diketahui bahwa jumlah data yang masuk 

sebanyak 48 perusahaan dengan N valid atau data yang terproses 

sebanyak 48 dan N missing atau data yang tidak terproses sebanyak 

0. Mean atau rata-rata harga saham pada tahun 2006 – 2009 sebesar 

2215,40, median 910,0. Dari hasil standart errors of mean dapat 

ditentukan rentang data populasi minimum dan maksimum. Rasio 

minimum pada tahun 2006–2009 sebesar 50. Sedangkan rasio 

maksimum sebesar 8000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 4.1. 



 

 

 

4.1.3 Analisis data 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Multikolinieritas 

Multikolinieritas ini memiliki arti bahwa antara variabel 

independen/ bebas yang terdapat dalam model regresi memiliki 

hubungan yang sempurna. Salah satu cara untuk mendeteksi 

kolinieritas dilakukan dengan mengkorelasikan antar variabel dan jika 

korelasinya signifikan (< 0.05) maka antar variabel bebas tersebut 

terjadi multikolinieritas. Berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh 

hasil seperti pada tabel 4.2.  

Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Multikolinearitas Korelasi Spearman 

 

Coefficient Correlations
a
 

Model 

Price Book 

Value 

(PBV) 

Return On 

Assets 

(ROA) 

Earning 

Per Share 

(EPS) 

Dividend Per 

Share (DPS) 

1 Correlations Price Book Value (PBV) 1.000 -.099 -.137 -.325 

Return On Assets (ROA) -.099 1.000 -.283 -.285 

Earning Per Share (EPS) -.137 -.283 1.000 -.531 

Dividend Per Share (DPS) -.325 -.285 -.531 1.000 

Covariances Price Book Value (PBV) 16662.706 -2832.280 -22.312 -132.875 

Return On Assets (ROA) -2832.280 49322.881 -79.042 -200.625 

Earning Per Share (EPS) -22.312 -79.042 1.581 -2.117 

Dividend Per Share (DPS) -132.875 -200.625 -2.117 10.049 

a. Dependent Variable: Harga Saham     

 



 

 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel ROA (X1), EPS 

(X2), DPS (X3), PBV (X4)  memiliki tingkat signifikansi diatas 0.05 

sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi korelasi secara signifikan 

antar variabel bebasnya atau tidak terjadi multikolinearitas. 

 

2) Heterokesdasitas 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Heterokesdasitas Korelasi Spearman 

Correlations 

   
Harga 

Saham 

Return On 

Assets 

(ROA) 

Earning 

Per Share 

(EPS) 

Dividend 

Per Share 

(DPS) 

Price Book 

Value 

(PBV) 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

Harga Saham Correlation Coefficient 1.000 .590
**
 .914

**
 .735

**
 .752

**
 .010 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .946 

N 48 48 48 48 48 48 

Return On Assets 

(ROA) 

Correlation Coefficient .590
**
 1.000 .690

**
 .658

**
 .495

**
 .000 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .999 

N 48 48 48 48 48 48 

Earning Per Share 

(EPS) 

Correlation Coefficient .914
**
 .690

**
 1.000 .750

**
 .526

**
 .007 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .960 

N 48 48 48 48 48 48 

Dividend Per Share 

(DPS) 

Correlation Coefficient .735
**
 .658

**
 .750

**
 1.000 .500

**
 -.122 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .408 

N 48 48 48 48 48 48 

Price Book Value 

(PBV) 

Correlation Coefficient .752
**
 .495

**
 .526

**
 .500

**
 1.000 -.192 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .192 

N 48 48 48 48 48 48 

Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient .010 .000 .007 -.122 -.192 1.000 

Sig. (2-tailed) .946 .999 .960 .408 .192 . 



 

 

Uji heterokesdasitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residu satu pengamatan 

yang lain. Dalam penelitian ini uji heterokesdasitas dilakukan dengan 

korelasi spearmen, dimana jika nilai koefisien korelasi  semua 

prediktor terhadap residual adalah > 0,05 dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak terjadi heterokesdasitas.  

Hasil pengujian korelasi spearman pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa korelasi antara variabel X1, X2, X3, dan X4 

dengan nilai residual adalah tidak signifikan (Sig > 0.05) sehingga 

dapat diasumsikan bahwa tidak terjadi heterokesdasitas dalam model 

regresi ini. Berdasarkan perhitungan SPSS diperoleh hasil seperti pada 

tabel 4.3. 

  

3) Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut 

waktu. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi atau nilai dalam 

suatu model regresi dilakukan dengan menggunakan Durbin watson. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 

2,057 (lihat lampiran 3) yang berada pada interval 1.,66–2,34 berarti 

bahwa tidak ada autokorelasi. Untuk lebih Jelasnya dapat 

N 48 48 48 48 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       



 

 

dibandingkan dengan Tabel Durbin Watson. Dilihat pada tabel 4.4 dan 

4.5.   

 

Tabel 4.4 

Analisis Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .955
a
 .912 .904 748.510 2.057 

a. Predictors: (Constant), Price Book Value (PBV), Return On Assets (ROA), Earning 

Per Share (EPS), Dividend Per Share (DPS) 

b. Dependent Variable: Harga Saham   

Tabel 4.5 

Nilai Durbin Watson 

DW Kesimpulan 

Kurang 1,08 Ada autokorelasi  

1,08 s/d 1,66 Tanpa kesimpulan 

1,66 s/d 2,34 Tidak ada autokorelasi 

2,34 s/d 2,92 Tanpa kesimpulan 

Lebih dari 2,92 Ada korelasi 

 

4) Normalitas 

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah model regresi, 

variabel independen, dan variabel dependennya memiliki distribusi 

data normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan analisis grafik. Dengan melihat normal probality plot 

atau dengan histogram yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 



 

 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

Normal P-Plot atau dengan histogram dari residualnya (Ghozali, 2007: 

150). 

 

Gambar 4.1 

Grafik Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dari histogram memberikan pola distribusi yang tidak 

menceng serta grafik tersebut tampak bahwa titik-titik menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

modal regresi memenuhi asumsi normalitas yang berarti data telah 

terdistribusi normal. Selain menggunakan histogram dan grafik, 

pengujian normalitas dilakukan dengan melakukan uji Kolmogorov-

Smirnov, dimana hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada 

tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

 Analisi Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel tersebut besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov 

adalah 0,645 dan signifikan pada (0,800 > 0,05). Hal ini berarti 

variabel tersebut berdistribusi normal. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 48 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 6.93249972E2 

Most Extreme Differences Absolute .093 

Positive .083 

Negative -.093 

Kolmogorov-Smirnov Z .645 

Asymp. Sig. (2-tailed) .800 

a. Test distribution is Normal.  

   



 

 

b. Persamaan Regresi 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antara variabel X1 (Return On Assets), X2 (Return On 

Equity), variabel X3 (Earning Per Share), variabel X4 (Dividend Per 

Share), dan variabel X5 (Price Book Value) terhadap variabel Y (Harga 

Saham). Berdasarkan hasil  perhitungan SPSS 16.00 for windows (lihat 

lampiran2) diperoleh persamaan regresi linier berganda, dapat dilihat pada 

tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Analisis Uji Persamaan Regresi 

Sektor Perbankan yang Listing di BEI 2006-2009 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -592.939 290.293  -2.043 .047 

Return On Assets (ROA) -244.508 222.088 -.073 -1.101 .277 

Earning Per Share (EPS) 9.221 1.257 .582 7.334 .000 

Dividend Per Share (DPS) 9.426 3.170 .250 2.974 .005 

Price Book Value (PBV) 603.705 129.084 .287 4.677 .000 

a. Dependent Variable: Harga Saham     

Y = -592,939 - 244,508X1 + 9,221X2 + 9,426X3 + 603,705X4  

Dimana : 

Y =  Harga Saham 

X1  =  Return On Assets (ROA) 

X2 =  Earning Per Share (EPS) 

X3  =  Dividend Per Share (DPS) 



 

 

X4  =  Price to Book Value (PBV) 

Berdasarkan persamaan diatas dapat diartikan bahwa : 

1. Koefisien regresi untuk ROA (X1) sebesar 244,508 dan bertanda 

negatif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu persen pada ROA 

dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan harga saham 

yang terjadi adalah sebesar 244,508 % dengan arah yang berlawanan. 

2. Koefisien regresi untuk EPS (X2) sebesar 9,221 dan bertanda positif. Hal 

ini berarti bahwa setiap perubahan satu persen pada EPS dengan asumsi 

variabel lainnya tetap, maka perubahan harga saham yang terjadi adalah 

sebesar 9,221 % dengan arah yang sama. 

3. Koefisien regresi untuk DPS (X4) sebesar 9,426 dan bertanda positif. 

Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu persen pada DPS dengan 

asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan harga saham yang 

terjadi adalah sebesar 9,426 % dengan arah yang sama. 

4. Koefisien regresi untuk PBV (X5) sebesar 603,705 dan bertanda positif. 

Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu persen pada PBV dengan 

asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan harga saham yang 

terjadi adalah sebesar 603,705 % dengan arah yang sama. 

c. Uji Hipotesis 

1) Uji Parsial 

Hasil uji parsial dari tiap variabel antara lain ROA, EPS, DPS, 

dan PBV terhadap harga saham dapat dilihat pada tabel 4.8. 

 



 

 

 

 

Tabel 4.8 

Analisis Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -592.939 290.293  -2.043 .047 

Return On Assets (ROA) -244.508 222.088 -.073 -1.101 .277 

Earning Per Share (EPS) 9.221 1.257 .582 7.334 .000 

Dividend Per Share (DPS) 9.426 3.170 .250 2.974 .005 

Price Book Value (PBV) 603.705 129.084 .287 4.677 .000 

a. Dependent Variable: Harga Saham     

 

a) Return On Asset (ROA) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS 16.0 For Windows seperti terlihat pada lampiran 3 

diperoleh nilai signifikansi untuk variabel ROA sebesar 0,277. 

Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis  diterima atau ditolak 

didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih 

kecil atau sama dengan 0.05 (< 0.05) maka hipotesis kerja 

diterima dan sebaliknya. Hasil penelitian diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,277 (>0.05) maka disimpulkan bahwa 

hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “ada pengaruh antara ROA 

terhadap Harga Saham pada sektor perbankan listing di BEI tahun 

2006-2009”, ditolak. 



 

 

 

 

b) Earning Per Share (EPS) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS 16.0 For Windows seperti terlihat pada lampiran 3 

diperoleh nilai signifikansi untuk variabel EPS sebesar 0,001. 

Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis  diterima atau ditolak 

didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih 

kecil atau sama dengan 0.05 (< 0.05) aka hipotesis kerja diterima 

dan sebaliknya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,001 (<0.05) maka disimpulkan bahwa hipotesis kerja 

(Ha) yang berbunyi “ada pengaruh antara EPS terhadap harga 

saham pada sektor perbankan  yang listing di BEI pada tahun 

2006-2009”, diterima. 

c) Dividen Per Share (DPS) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS 16.0 For Windows seperti terlihat pada lampiran 3 

diperoleh nilai signifikansi untuk variabel DPS sebesar 0,005. 

Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis  diterima atau ditolak 

didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih 

kecil atau sama dengan 0.05 (< 0.05) aka hipotesis kerja diterima 

dan sebaliknya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,005 (<0.05) maka disimpulkan bahwa hipotesis kerja 



 

 

(Ha) yang berbunyi “ada pengaruh antara DPS terhadap harga 

saham pada sektor perbankan  yang listing di BEI pada tahun 

2006-2009”, diterima. 

d) Price to Book Value (PBV) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS 16.0 For Windows seperti terlihat pada lampiran 3 

diperoleh nilai signifikansi untuk variabel PBV sebesar 0.001. 

Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis  diterima atau ditolak 

didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih 

kecil atau sama dengan 0.05 (< 0.05) aka hipotesis kerja diterima 

dan sebaliknya. Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0.001 (<0.05) maka disimpulkan bahwa hipotesis kerja 

(Ha) yang berbunyi “ada pengaruh antara PBV terhadap harga 

saham pada sektor perbankan  yang listing di BEI pada tahun 

2006-2009”, diterima. 

 

2) Uji Simultan 

Untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel X1 

(Return On Assets), variabel X2 (Earning Per Share), variabel X3 

(Dividend Per Share), dan variabel X4 (Price to Book Value) secara 

bersama-sama terhadap variabel Y (Harga Saham) harga saham pada 

sektor perbankan  yang listing di BEI pada tahun 2006-2009 



 

 

dilakukan uji simultan. Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan dapat 

dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Uji Signifikansi Simulatan (Uji Statistik F) 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.500E8 4 6.249E7 111.536 .000
a
 

Residual 2.409E7 43 560267.507   

Total 2.741E8 47    

a. Predictors: (Constant), Price Book Value (PBV), Return On Assets (ROA), Earning Per Share 

(EPS), Dividend Per Share (DPS) 

b. Dependent Variable: Harga Saham    

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program 

SPSS diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini berarti 

hipotesis kerja (Ha1) yang berbunyi “ada pengaruh antara X1 (Return 

On Assets), variabel X2 (Earning Per Share), variabel X3 (Dividend 

Per Share), dan variabel X4 (Price to Book Value) secara bersama-

sama terhadap variabel Y (Harga Saham) pada sektor perbankan  yang 

listing di BEI pada tahun 2006-2009”, diterima. 

 

3) Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel X1, X2, 

X3, dan X4 terhadap Y maka dilakukan perhitungan koefisen 

determinasi baik secara parsial maupun secara simultan. 

 



 

 

 

 

a) Parsial 

Tabel 4.10 

Tabel Koefisien Determinasi Secara Parsial (Uji Statistik t
2
) 

Coefficients
a
 

Model 

Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 (Constant)    

Return On Assets (ROA) .653 -.166 -.050 

Earning Per Share (EPS) .905 .745 .332 

Dividend Per Share (DPS) .853 .413 .134 

Price to Book Value (PBV) .765 .581 .211 

a. Dependent Variable: Harga Saham          

 

Untuk mengetahui besarnya hubungan antara X1, X2, X3, dan 

X4 terhadap Y secara parsial dilakukan dengan mengkuadratkan 

besarnya korelasi parsial dari hasil analisis data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 

diketahui bahwa besarnya korelasi parsial antara X1 terhadap Y 

sebesar -0,166 sehingga dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh 

antara X1 terhadap Y sebesar 2,76%. Besarnya koefisien korelasi 

antara X2 terhadap Y sebesar 0,745 sehingga dapat diketahui bahwa 

besarnya pengaruh antara X2 terhadap Y sebesar 55,50%. Besarnya 

koefisien korelasi antara X3 terhadap Y sebesar 0,413 sehingga dapat 

diketahui bahwa besarnya pengaruh antara X3 terhadap Y sebesar 



 

 

17,06%. Besarnya koefisien korelasi antara X4 terhadap Y sebesar 

0,581 sehingga dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh antara X4 

terhadap Y sebesar 33,76%. Dapat dilihat pada tabel 4.10. 

b) Simultan 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X1, X2, 

X3, dan X4 terhadap Y secara simultan dapat diketahui dari besarnya 

korelasi antara X1, X2, X3, dan X4 yang dikuadratkan (R square). 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 

diketahui bahwa besarnya pengaruh antara X1, X2, X3, dan X4 

terhadap Y sebesar 0,912 atau 91,2%. Sedangkan sisanya sebesar 

8,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian 

ini. Dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Tabel Koefisien Determinasi Secara Simultan (Uji Statistik R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .955
a
 .912 .904 748.510 2.057 

a. Predictors: (Constant), Price Book Value (PBV), Return On Assets (ROA), Earning 

Per Share (EPS), Dividend Per Share (DPS) 

b. Dependent Variable: Harga Saham   

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh 

antara Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Dividend Per Share 

(DPS), Price to Book Value (PBV) terhadap harga saham sektor perbankan yang 

listing di Bursa Efek Indonesia. Dengan periode pengamatan tahun 2006-2009 



 

 

dengan jumlah sampel sebanyak 12 perbankkan sehingga total dari observasi yang 

diambil adalah sebesar 48. pengaruh tersebut ditunjukkan dengan jumlah F hitung 

= 93,514 dengan signifikansi 0,001 dengan tingkat kealpaan sebesar 0,05. 

Sehingga terbukti secara simultan ada pengaruh antara variabel bebas Return On 

Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Dividend Per Share (DPS), Price to Book 

Value (PBV) terhadap variabel terikat harga saham. 

Besarnya pengaruh ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R
2
) pada 

penelitian ini diketahui sebesar R-square = 0,912 atau 91,2%. Dengan demikian 

besarnya kotribusi variabel bebas Return On Asset (ROA), Earning Per Share 

(EPS), Dividend Per Share (DPS), Price to Book Value (PBV) terhadap harga 

saham sebesar 91,2% dan selebihnya 8,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian ini. 

Penelitian ini meneliti pengaruh Return On Asset (ROA), Earning Per 

Share (EPS), Dividend Per Share (DPS), Price to Book Value (PBV) terhadap 

harga saham. Dalam hal ini harga saham yang diteliti adalah harga saham sektor 

perbankan. Secara sederhana penelitian ini ingin menguji berapa besar pengaruh 

dari rasio-rasio tersebut terhadap pergerakan naik dan turunnya harga saham, dan 

sejauh mana kemampuan rasio-rasio tersebut untuk memprediksi fluktuasi dari 

harga saham yang ada di BEI. Hasil dari penelitian ini yang menyebutkan bahwa 

secara simultan semua rasio yang diteliti berpengaruh secara signifikan, hal ini 

sesuai, karena dengan melihat analisis rasio tersebut maka investor akan 

mengetahui kinerja perusahaan. Dari hasil kinerja perusahaan tersebut maka 

investor akan memprediksi return dan resiko dari saham tersebut. Apabila kinerja 



 

 

perusahaan baik maka kepastian akan return yang diterima akan lebih tinggi 

daripada resiko yang akan dihadapi dan sebaliknya perusahaan yang kinerjanya 

kurang bagus kepastian akan return yang akan diterima akan cenderung lebih 

rendah daripada resiko yang akan dihadapi. 

Menurut teori yang ada investor biasanya memfokuskan pada analisis 

profitabilitas. Mereka juga akan tertarik dengan kondisi keuangan perusahaan 

yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar deviden dan 

menghindari kebangkrutan. (James dan John, 2005). 

 

4.2.1 Return On Assets (ROA) 

Berdasarkan hasil penelitian Return On Asset (ROA) tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai 

thitung=-1,101 dan tingkat signifikansi 0,277>0.05. Hal ini berarti Return On 

Asset (ROA) tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham 

Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dengan menggunakan total asset (kekayaa) yang dipunyai perusahaan 

setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. 

Biaya pendanaan yang dimaksud adalah bunga yang merupakan biaya 

pendanaan dengan hutang. Deviden yang merupakan biaya pendanaan 

dengan saham dalam analisis ROA tidak diperhitungkan (Suad Husnan 

1998). 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Yeni 

Sukmawatiningsih (2003) yang mengemukakan mengenai “pengaruh 



 

 

performance financiil terhadap harga saham”. Dalam penelitian tersebut 

mengemukakan bahwa ROA,ROE,DER,DPR dan BV yang berpengaruh 

terhadap harga saham hanya BV. Jadi dapat disimpulkan ROA tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini terjadi karena rasio ini tidak 

memperhitungkan deviden maupun capital gain yang didapat oleh seorang 

investor. Karena itu rasio ini bukan pengukur return pemegang saham yang 

sebenarnya. Selain itu dengan peningkatan asset atau asset yang mengalami 

pertumbuhan maka nilai deviden yang dibayarkan akan cenderung menurun 

karena pendapatan dari perusahaan akan cenderung digunakan untuk 

meningkatkan asset perusahaan. Padahal Seorang investor akan cenderung 

mempertimbangkan peningkatan mengenai dana investasi yang akan 

ditanamkan. 

 

4.2.2 Earning Per Share (EPS) 

Berdasarkan hasil penelitian Earning Per Share (EPS) berpengaruh 

terhadap harga saham. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai thitung=7,334 

dan tingkat signifikansi 0,001<0.05. Hal ini berarti Earning Per Share 

(EPS) mempunyai pengaruh terhadap harga saham. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa seorang 

investor dalam melakukan investasi cenderung memperhatikan Earning per 

Share (EPS) yang dimiliki perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena jika 

perusahaan memiliki Earning per Share (EPS) yang cendeerung naik maka 

kemungkinan keuntungan yang didapat investor akan lebih besar daripada 



 

 

resiko kerugian yang mungkin terjadi. Sehingga faktor pendapatan dari 

perusahaan sangat berpengaruh terhadap kecenderungan investor untuk 

menanamkan modalnya. EPS merupakan salah satu rasio yang merupakan 

rasio pasar yangmerupakan hasil atau pendapatan yang akan diterima oleh 

para pemegang saham untuk lembar saham yang dimilikinya atas 

keikutsertaannya dalam perusahaan. Dengan demikian besarnya EPS dapat 

dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan. EPS yang tinggi 

menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat 

kesejahteraan yang lebih baik kepada para pemegang saham. 

Jumlah laba bersih sering dipakai oleh para pemodal dan investor 

dalam mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Sehingga untuk membantu 

para pemegang saham dalam menghubungkan laba bersih perusahaan 

dengan kepemilikan saham mereka, perusahaan meghitung laba perlembar 

saham (Henry Simamora, 2000: 516). 

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Mohamad 

Abdul Aziz (2005) yang mengemukakan bahwa Earning per Share (EPS) 

berpengaruh secara parsial terhadap harga saham. Hal ini terjadi karena para 

investor sekarang cenderung berkepentingan terhadap kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang. Para 

pemegang saham dapat memperoleh suatu hasil investasi dari deviden 

maupun dari hasil penjualan saham pada harga yang menanjak. Mereka 

ingin mampu memprediksi laba perusahaan di masa yang akan datang 



 

 

karena profitabilitas merupakan titik tolak yang paling logis dalam 

memprediksi laba perusahaan di masa yang akan datang. 

4.2.3 Diviend Per Share (DPS) 

 Berdasarkan hasil penelitian Diviend Per Share (DPS) berpengaruh 

terhadap harga saham. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai thitung=2,974 

dan tingkat signifikansi 0,005<0.05. Hal ini berarti Diviend Per Share 

(DPS) mempunyai pengaruh terhadap harga saham. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata DPS sektor 

perbankan di BEI relatif rendah. Dari 12 sektor perbankan yang 

menawarkan sahamnya di BEI dalam penelitian ini banyak yang tidak dapat 

membagikan sisa laba perusahaannya kepada para pemegang saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membagikan sisa laba 

perusahaan dalam bentuk tunai (cash dividen) ataupun dividen saham (stock 

dividen) kepada pemegang saham yang dapat menjadi stimulus kepada para 

investor lain dalam membeli saham yang ditawarkan perusahaan tersebut 

kurang. 

Dividen Per Share (DPS) merupakan total semua dividen yang 

dibagikan pada tahun buku sebelumnya, baik dividen intern, dividen total 

atau dividen saham. Dividen saham merupakan pembayaran tambahan 

saham biasa kepada pemegang saham. Dividen merupakan pembagian sisa 

laba perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham, atas 

persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dividen itu sendiri 

dalam bentuk tunai (cash dividend) ataupun dividen saham (stock dividend). 



 

 

Dividen merupakan salah satu faktor bagi investor dalam membuat 

keputusan investasinya. Menurut Sharpe dan kawan-kawan (1997), 

perubahan dividen adalah pengumuman kenaikan dividen yang merupakan 

tanda bahwa manajemen telah menaikkan pendapatan masa depan 

perusahaan. Oleh karena itu, pengumuman kenaikan dividen merupakan 

kabar baik dan pada gilirannya akan menaikkan ekspektasi mereka 

mengenai pendapatan perusahaan. Hal ini merupakan suatu implikasi bahwa 

pengumuman kenaikan dividen akan menyebabkan kenaikan harga saham 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Madichah tentag 

“Pengaruh Earning Per Share (EPS), Deviden Per Share (DPS) dan 

Financial Laverage Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur di 

Bursa Efek Jakarta”. Hasil penelian EPS berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ), 

DPS Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham  perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ), DPS tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur di Busa Efek 

Jakarta (BEJ), FL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur di Busa Efek Jakarta (BEJ). 

 

4.2.4 Price to Book Value (PBV) 

Berdasarkan hasil penelitian Price to Book Value (PBV) 

berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai 



 

 

thitung=4,677 dan tingkat signifikansi 0,001<0.05. Hal ini berarti Price to 

Book Value (PBV)  mempunyai pengaruh terhadap harga saham. 

Menurut Clarke, et al (1990) yang dikutip oleh Anggriyani (2003 : 

370), Price to Book Value atau market to book value adalah pengukuran 

kinerja perusahaan secara umum. Dan menurut Antariksa dan Barbara 

(2003:99) Price to Book Value merupakan perbandingan yang menunjukkan 

berapa kali harga pasar dari suatu saham jika dibandingkan dengan nilai 

bukunya. Semakin kecil nilai Price to Book Value maka harga dari suatu 

saham dianggap semakin murah. Secara lebih spesifik, menurut Darmadji 

dan Fakhruddin (2001 : 141) PBV merupakan rasio yang menggambarkan 

seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. 

Semakin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek suatu 

perusahaan, sehingga mengakibatkan harga saham dari perusahaan tersebut 

akan meningkat pula dan semakin rendah PBV akan berdampak pada 

rendahnya kepercayaan pasar akan prospek perusahaan yang berakibat pada 

turunnya permintaan saham dan selanjutnya berimbas pula dengan 

menurunnya harga saham dari perusahaan tersebut.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rintis Dinar Ulumi yang 

berjudul “ Analisis Pengaruh Rasio Laba, Rasio Nilai Buku, dan Tingkat 

Bunga Terhadap Harga Saham di Sektor Properti Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta”. Hasil penelitian EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham dan mempunyai korelasi yang lemah, PBV berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham dan mempunyai korelasi yang tidak begitu 



 

 

lemah,  variabel Interest berpengaruh signifikan terhadap harga saham dan 

mempunyai korelasi yang kuat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Secara simultan atau bersama-sama anatra ROA, EPS, DPS, PBV 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham sektor perbankan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 91,2%. Jika ROA, EPS, DPS, PBV 

naik maka harga saham akan naik dan juga sebaliknya jika ROA, EPS, 

DPS, PBV turun maka harga saham ikut turun. 

2. Secara parsial Earning per Share, Dividend per Share, Price to Book 

Value berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham sektor 

perbankan di BEI sedangkan untuk Return On Assets tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham sektor perbankan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Jika EPS, DPS dan PBV naik maka harga saham naik 

tetapi jika ROA naik harga saham turun, dan juga sebaliknya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas diberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi investor yang bermaksud melakukan investasi sebaiknya 

memperhatikan EPS, DPS dan PBV karena berdasarkan penelitian ini 

kedua rasio tersebut mempunyai pengaruh terhadap harga saham. 



 

 

Sebab dengan semakin tingginya Dividen Per Share (DPS) dan 

Earning Per Share (EPS) serta Price to Book Value yang ditetapkan 

perusahaan, semakin besar keuntungan yang akan diterima oleh 

investor. Bila ingin menanamkan dananya sebaiknya ROA tidak perlu  

menjadi perhatian utama dalam menganalisis harga saham perusahaan 

di karenakan kurang memperhatikan capital gain yang didapat 

perusahaan. 

2.  Bagi Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan aspek EPS dan 

DPS. Karena sesuai dengan penelitian ini kedua hal tersebut menjadi 

acuan bagi investor dalam memilih saham perusahaan yang ada di 

BEI. Hal ini terjadi karena para investor sekarang cenderung 

berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan dimasa yang akan datang. Para pemegang saham dapat 

memperoleh suatu hasil investasi dari dividen maupun dari hasil 

penjualan saham pada harga yang menanjak. Mereka ingin mampu 

memprediksi laba perusahaan di masa yang akan datang karena 

profitabilitas merupakan titik tolak yang paling logis dalam 

memprediksi laba perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Penelitian ini hanya terbatas pada kajian empiris tentang analisis 

pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham pada perusahaan 

perbankan di Bursa efek Indonesia (BEI), tetapi tidak sampai pada 

pemecahan masalah tentang bagaimana dampak rasio keuangan 

perusahaan terhadap harga sahamnya, sehingga akan mampu 



 

 

meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, peneliti lain yang 

berminat terhadap permasalahan ini seharusnya melakukan 

pengembangan pada perusahaan lainnya, misalnya perusahaan 

manufaktur atau seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesa. 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Anggriyani (2003).’’Pengaruh Beta dan Price to Book Value Terhadap Return 

Sekuritas Portofolio Perusahaan : Studi pada Perusahaan Manufaktur di 

BEJ.’’ Kompak, Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sisitem Informasi, No. 

9 (Edisi September – Desember), 367-383. 

 

Ang, Robbert. 1997. PasarModal Indonesia. Jakarta : Mediasoft Indonesia 

 

Antariksa Budileksmana, Barbara Gunawan (2003). “Pengaruh Indikator Rasio 

Keuangan Perusahaan. Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book 

Value (PBV) Terhadap Return Portofolio Saham di BEJ”. Jurnal 

Akuntansi dan Investasi, Vol. 4, No.2 (Juli), 97-109. 

 

Apriansyah, M. 2008. Pengaruh Earning Ratio, Dividend Yield Ratio, Market To 

Book Value dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Pasar Saham 

(Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Real Estate dan Properti di 

PT.BEJ). Jurnal Ekonomi Pembangunan Manajemen dan Akuntasi, Vol 

7, No1 April 2008:14-33 

 
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : 

Rineka Cipta. 

 

Arifin, A. (2002). Membaca Saham. Edisi I,Cetakan 2. Yogyakarta:Penerbit Andi 

 

Arthur J. Keown dkk. 2000. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan . Jakarta : 

Salemba Emapat 

 

Astuti, Dewi. 2004. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Ghalia Indonesia 

 

Bambang, Riyanto. 1998. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi 4. 

BPFE. Yogyakarta. 

 

Beaver, William H. 1970. dalam bukunya Husnan (2001). Dasar-Dasar Teori 

Portofolio. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. 

 

Darmadji, Tjiptono dan Fakhruddin, Hendy M. 2001. Pasar Modal di Indonesia. 

Jakarta : Salemba Empat. 

 

Dendawijaya, Lukman. 2003. Lima tahun penyehatan perbankan Nasional 1998-

2003, Ghalia Indonesia, Bogor selatan. 

 

Ghozali, Imam. 2001. Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: 

Badan Penerbit UNDIP. 

 



 

 

Halim, A. (2003). Analisis Investasi. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Hanafi, Mahmud M, dan Abdul Halim. 1996. Analisis Laporan Keuangan,Edisi 

Pertama. Yogyakarta: AMP YKPN 

 

Henry Simamora. 2000 Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis, Jilid II. 

Jakarta:Salemba Empat 

 

--------------------. 2002. Akuntansi Manajemen Edisi II. Jakarta: UPP AMP YKPN 

 

Horne, James C. Van dan John M. Wachowicz, Jr. 1998. Prinsip-Prinsip 

Manajemen Keuangan Buku Satu Edisi Indonesia. Jakarta : Salemba 

Empat. 

 

-----------------------------------------------------------. 1998. Prinsip-Prinsip 

Manajemen Keuangan Buku Dua Edisi Indonesia. Jakarta : Salemba 

Empat. 

 

Husnan, Suad. 1994. Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Edisi 

Ke-2, Cetakan Pertama. Penerbit AMPYKPN, Yogyakarta. 

 

Imron Rosyadi (2002). “Keterkaitan Kinerja Keuangan dengan Harga 

Saham.”Jurnal Akuntansi, Volume 1 No.1(April),25-47 

 

Koetin, E.A. 1997. Pasar Modal Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 

 

Samsu, Mohamad. 2006. Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio. Jakarta: 

Erlangga 

 

Siamat, D. (1995). Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta : Intermedia. 

 

Sugeng Mulyono (2000). “Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Tingkat 

Bunga Terhadap Harga Saham.” Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 

Vol.1, No.2 (Desember). 99-115. 

 

Tambunan, Andy Porman. 2007. Menilai Harga Wajar Saham (Stock Valuation). 

Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

 

Trisno, Dedy, dkk. Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Keuangan 

dan Bisnis Vol. 6, No.1, Maret 2008, Hal 39-53.    

 

Walsh, C. 2004. Rasio-Rasio Manajemen. Edisi III. Jakarta : Penerbit Erlangga. 

 

Weston, J.F and Brigham, E.F. 1984. Dasar-dasar Manajemen Keuangan Jilid I. 

Jakarta : Erlangga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 
DAFTAR SAMPEL SEKTOR PERBANKAN 

   

   No. Nama Sektor Perbankan Kode 

1 PT. Bank Bukopin Tbk BBKP 

2 PT. Bank Bumi Arta Tbk BNBA 

3 PT. Bank Bumi Putera Indonesia Tbk BABP 

4 PT. Bank Central Asia Tbk BBCA 

5 PT. Bank CIMB Niaga Tbk BNGA 

6 PT. Bank Danamon Tbk BDMN 

7 PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk SDRA 

8 PT. Bank International Indonesia BNII 

9 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI 

10 PT. Bank Mega Tbk MEGA 

11 PT. Bank Negara Indonesia Tbk BBNI 

12 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI 

Lampiran 1 
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DAFTAR HARGA SAHAM (close Price) TAHUN 2005-2009 

                
No. Sektor Perbankan Tahun 

Harga Saham 
 

No. Sektor Perbankan Tahun 
Harga Saham 

(Rp.) 
 

(Rp.) 

1 PT. Bank Bukopin Tbk 2006 700 
 

7 PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 2006 180 

2007 560 
 

2007 148 

2008 200 
 

2008 50 

2009 375 
 

2009 280 

2 PT. Bank Bumi Arta Tbk 2006 280 
 

8 PT. Bank International Indonesia 2006 240 

2007 270 
 

2007 285 

2008 60 
 

2008 370 

2009 133 
 

2009 330 

3 PT. Bank Bumi Putera 
Indonesia Tbk 

2006 90 
 

9 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 2006 2900 

2007 131 
 

2007 3500 

2008 62 
 

2008 2025 

2009 120 
 

2009 4700 

4 PT. Bank Central Asia Tbk 2006 5200 
 

10 PT. Bank Mega Tbk 2006 2100 

2007 7300 
 

2007 3150 

2008 3250 
 

2008 3500 

2009 4850 
 

2009 2300 

5 PT. Bank CIMB Niaga Tbk 2006 920 
 

11 PT. Bank Negara Indonesia Tbk 2006 1870 

2007 900 
 

2007 1970 

2008 495 
 

2008 680 

2009 710 
 

2009 1980 

6 PT. Bank Danamon Tbk 2006 6750 
 

12 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2006 5150 

2007 8000 
 

2007 7400 

2008 3100 
 

2008 4575 

2009 4550 
 

2009 7650 

Lampiran 2 



 

 

 
DATA PENGHITUNGAN VARIABEL ROA,ROE,EPS,DPS, DAN PBV TAHUN 2006-2009 

No. Sektor Perbankan Tahun 

Harga 
Saham 

Laba Bersih Total Aktiva 
Jmlh Saham 
yg Beredar 

Deviden 
Nilai buku 

saham 
ROA EPS DPS PBV 

(a) (b) (d) (e) (f) (g) (b/d) (b/e) (f/e) (a/g) 

(Rp) (Rp.1.000.000) (Rp.1.000.000) (Lmbr) (Rp)   (%) (Rp)     

1 PT. Bank Bukopin Tbk 2006 700 315.216 31556143 5625 126052,65 297 1,00% 56,04 22,41 2,36 

2007 560 375.126 34446177 5712 192504,13 326 1,09% 65,67 33,70 1,72 

2008 200 368.780 32633063 5714 110736,85 377 1,13% 64,54 19,38 0,53 

2009 375 362.191 37173318 6008 181095,50 408 0,97% 60,28 30,14 0,92 

2 PT. Bank Bumi Arta Tbk 2006 280 26.763 1741751 2309 6927,44 155 1,54% 11,59 3,00 1,81 

2007 270 20.802 1950256 2309 5194,73 159 1,07% 9,01 2,25 1,7 

2008 60 27.621 2044367 2309 6905,25 171 1,35% 11,96 2,99 0,35 

2009 133 28.214 2403186 2311 6932,19 177 1,17% 12,21 3,00 0,75 

3 PT. Bank Bumi Putera 
Indonesia Tbk 

2006 90 7.928 5415143 4986 1994,47 103 0,15% 1,59 0,40 0,87 

2007 131 20.648 6346386 5000 5149,50 107 0,33% 4,13 1,03 1,22 

2008 62 1.926 6287878 4938 0,00 102 0,03% 0,39 0,00 0,61 

2009 120 5.043 7005700 4993 2246,88 107 0,07% 1,01 0,45 1,12 

4 PT. Bank Central Asia Tbk 2006 5200 4.242.692 176798726 12328 2095704,44 1465 2,40% 344,16 170,00 3,55 

2007 7300 4.489.252 218005008 12327 1460791,28 1619 1,95% 364,17 118,50 4,51 

2008 3250 5.776.139 245569856 24655 2465485,32 945 2,35% 234,28 100,00 3,44 

2009 4850 6.807.242 282392294 24655 2712048,61 1097 2,41% 276,1 110,00 4,42 

5 PT. Bank CIMB Niaga Tbk 2006 920 647.731 46544346 12064 122331,76 395 1,39% 53,69 10,14 2,33 

2007 900 770.481 54885576 12322 383453,84 421 1,40% 62,53 31,12 2,14 

Lampiran 3 



 

 

2008 495 678.189 103197574 23939 305220,96 390 0,66% 28,33 12,75 1,27 

2009 710 1.568.130 107104274 23934 0,00 452 1,46% 65,52 0,00 1,57 

6 PT. Bank Danamon Tbk 2006 6750 1.325.332 82072687 4946 657151,41 1912 1,61% 267,97 132,87 3,53 

2007 8000 2.116.915 89409827 5033 1051411,18 2151 2,37% 420,6 208,90 3,72 

2008 3100 1.530.022 107268363 5046 458285,01 2095 1,43% 303,21 90,82 1,48 

2009 4550 1.532.533 98597953 8391 763287,86 1865 1,55% 182,65 90,97 2,44 

7 PT. Bank Himpunan 
Saudara 1906 Tbk 

2006 180 13.092 1041198 1000 0,00 99 1,26% 13,09 0,00 1,81 

2007 148 31.604 1463046 1500 14999,53 120 2,16% 21,07 10,00 1,23 

2008 50 37.658 1977150 1500 7498,61 135 1,90% 25,11 5,00 0,37 

2009 280 35.645 2403696 1638 9828,58 147 1,48% 21,76 6,00 1,91 

8 PT. Bank International 
Indonesia 

2006 240 633.710 53102230 48264 506292,30 109 1,19% 13,13 10,49 2,2 

2007 285 404.757 55148453 48649 341027,23 110 0,73% 8,32 7,01 2,59 

2008 370 480.468 56855129 50049 0,00 99 0,85% 9,6 0,00 3,73 

2009 330 -40.969 60965774 49962 0,00 101 -0,07% -0,82 0,00 3,26 

9 PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk 

2006 2900 2.421.405 267517192 20631 1444549,53 1278 0,91% 117,37 70,02 2,27 

2007 3500 4.346.224 319085590 20750 3859436,95 1346 1,36% 209,46 186,00 2,6 

2008 2025 5.312.821 358438678 20906 1851219,06 1457 1,48% 254,13 88,55 1,39 

2009 4700 7.155.464 394616604 20970 403886,75 1577 1,81% 341,22 19,26 2,98 

10 PT. Bank Mega Tbk 2006 2100 151.698 30972910 1625 0,00 1193 0,49% 93,33 0,00 1,76 

2007 3150 520.719 34907728 1625 104140,55 1810 1,49% 320,36 64,07 1,74 

2008 3500 501.681 34860872 1625 0,00 1768 1,44% 308,64 0,00 1,98 

2009 2300 53.746 39684622 318 0,00 1013 0,14% 168,95 0,00 2,27 

11 PT. Bank Negara Indonesia 
Tbk 

2006 1870 1.925.830 169415573 13282 962915,00 1113 1,14% 145 72,50 1,68 

2007 1970 897.928 183341611 15273 449040,37 1231 0,49% 58,79 29,40 1,6 

2008 680 1.222.485 201741069 15273 122187,41 1015 0,61% 80,04 8,00 0,67 



 

 

2009 1980 2.483.995 227496967 15274 869390,61 1207 1,09% 162,63 56,92 1,64 

12 PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk 

2006 5150 4.257.572 154725486 12286 2126021,58 1373 2,75% 346,53 173,04 3,75 

2007 7400 4.838.001 203734938 16525 3244502,91 1489 2,37% 292,77 196,34 4,97 

2008 4575 5.958.368 246076896 12325 2080739,06 1815 2,42% 483,43 168,82 2,52 

2009 7650 7.308.292 316947029 12330 1628531,05 2096 2,31% 592,73 132,08 3,65 

 

 

 

  

 



 

84 

 

 

DATA INPUT REGRESI 

     

Harga Saham (Y) 
ROA 
(X1) 

EPS 
(X3) 

DPS 
(X4) 

PBV 
(X5) 

700 1,00% 56,04 22,41 2,36 

560 1,09% 65,67 33,70 1,72 

200 1,13% 64,54 19,38 0,53 

375 0,97% 60,28 30,14 0,92 

280 1,54% 11,59 3,00 1,81 

270 1,07% 9,01 2,25 1,7 

60 1,35% 11,96 2,99 0,35 

133 1,17% 12,21 3,00 0,75 

90 0,15% 1,59 0,40 0,87 

131 0,33% 4,13 1,03 1,22 

62 0,03% 0,39 0,00 0,61 

120 0,07% 1,01 0,45 1,12 

5200 2,40% 344,16 170,00 3,55 

7300 1,95% 364,17 118,50 4,51 

3250 2,35% 234,28 100,00 3,44 

4850 2,41% 276,1 110,00 4,42 

920 1,39% 53,69 10,14 2,33 

900 1,40% 62,53 31,12 2,14 

495 0,66% 28,33 12,75 1,27 

710 1,46% 65,52 0,00 1,57 

6750 1,61% 267,97 132,87 3,53 

8000 2,37% 420,6 208,90 3,72 

3100 1,43% 303,21 90,82 1,48 

4550 1,55% 182,65 90,97 2,44 

180 1,26% 13,09 0,00 1,81 

148 2,16% 21,07 10,00 1,23 

50 1,90% 25,11 5,00 0,37 

280 1,48% 21,76 6,00 1,91 

240 1,19% 13,13 10,49 2,2 

285 0,73% 8,32 7,01 2,59 

370 0,85% 9,6 0,00 3,73 

330 -0,07% -0,82 0,00 3,26 

2900 0,91% 117,37 70,02 2,27 

3500 1,36% 209,46 186,00 2,6 

2025 1,48% 254,13 88,55 1,39 

4700 1,81% 341,22 19,26 2,98 

Lampiran 4 



 

 

2100 0,49% 93,33 0,00 1,76 

3150 1,49% 320,36 64,07 1,74 

3500 1,44% 308,64 0,00 1,98 

2300 0,14% 168,95 0,00 2,27 

1870 1,14% 145 72,50 1,68 

1970 0,49% 58,79 29,40 1,6 

680 0,61% 80,04 8,00 0,67 

1980 1,09% 162,63 56,92 1,64 

5150 2,75% 346,53 173,04 3,75 

7400 2,37% 292,77 196,34 4,97 

4575 2,42% 483,43 168,82 2,52 

7650 2,31% 592,73 132,08 3,65 



 

 

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

 

 

Statistics 

  

Harga Saham 

Return On 

Assets (ROA) 

Earning Per 

Share (EPS) 

Dividend Per 

Share (DPS) 

Price Book Value 

(PBV) 

N Valid 48 48 48 48 48 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2215.40 1.306 145.59 52.048 2.1444 

Median 910.00 1.355 65.60 19.320 1.8600 

Mode 280
a
 .5

a
 0

a
 .0 1.81

a
 

Std. Deviation 2414.725 .7192 152.321 64.0833 1.14895 

Minimum 50 .0 0 .0 .35 

Maximum 8000 2.8 593 208.9 4.97 

Sum 106339 62.7 6988 2498.3 102.93 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown   

Lampiran 5 



 

 

Analisis Uji Asumsi Klasik 

1) Analisis Uji Multikolinearitas 

Coefficient Correlations
a
 

Model 

Price Book 

Value 

(PBV) 

Return On 

Assets 

(ROA) 

Earning 

Per Share 

(EPS) 

Dividend Per 

Share (DPS) 

1 Correlations Price Book Value (PBV) 1.000 -.099 -.137 -.325 

Return On Assets (ROA) -.099 1.000 -.283 -.285 

Earning Per Share (EPS) -.137 -.283 1.000 -.531 

Dividend Per Share (DPS) -.325 -.285 -.531 1.000 

Covariances Price Book Value (PBV) 16662.706 -2832.280 -22.312 -132.875 

Return On Assets (ROA) -2832.280 49322.881 -79.042 -200.625 

Earning Per Share (EPS) -22.312 -79.042 1.581 -2.117 

Dividend Per Share (DPS) -132.875 -200.625 -2.117 10.049 

a. Dependent Variable: Harga Saham     

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension 

Eigen

value 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

Return 

On 

Assets 

(ROA) 

Earning 

Per 

Share 

(EPS) 

Dividend 

Per 

Share 

(DPS) 

Price Book 

Value (PBV) 

1 1 4.263 1.000 .01 .01 .01 .01 .01 

2 .456 3.059 .13 .01 .07 .12 .01 

3 .119 5.981 .01 .05 .63 .41 .21 

4 .098 6.591 .00 .45 .27 .16 .41 

5 .064 8.183 .86 .48 .02 .30 .37 

a. Dependent Variable: Harga 

Saham 

     

 

 

 

Lampiran 6 



 

 

2) Analisis Uji Heterokesdasitas  

  

 

Correlations 

   

Harga 

Saham 

Return On 

Assets 

(ROA) 

Earning 

Per Share 

(EPS) 

Dividend 

Per Share 

(DPS) 

Price Book 

Value 

(PBV) 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

Harga Saham Correlation Coefficient 1.000 .590
**
 .914

**
 .735

**
 .752

**
 .010 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 .946 

N 48 48 48 48 48 48 

Return On Assets 

(ROA) 

Correlation Coefficient .590
**
 1.000 .690

**
 .658

**
 .495

**
 .000 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 .999 

N 48 48 48 48 48 48 

Earning Per Share 

(EPS) 

Correlation Coefficient .914
**
 .690

**
 1.000 .750

**
 .526

**
 .007 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 .960 

N 48 48 48 48 48 48 

Dividend Per Share 

(DPS) 

Correlation Coefficient .735
**
 .658

**
 .750

**
 1.000 .500

**
 -.122 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 .408 

N 48 48 48 48 48 48 

Price Book Value 

(PBV) 

Correlation Coefficient .752
**
 .495

**
 .526

**
 .500

**
 1.000 -.192 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . .192 

N 48 48 48 48 48 48 

Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient .010 .000 .007 -.122 -.192 1.000 

Sig. (2-tailed) .946 .999 .960 .408 .192 . 

N 48 48 48 48 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       



 

 

3) Analisis Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .955
a
 .912 .904 748.510 2.057 

a. Predictors: (Constant), Price Book Value (PBV), Return On Assets (ROA), Earning 

Per Share (EPS), Dividend Per Share (DPS) 

b. Dependent Variable: Harga Saham   

 

4) Analisis Uji Normalitas 

  

 
 



 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 48 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 6.93249972E2 

Most Extreme Differences Absolute .093 

Positive .083 

Negative -.093 

Kolmogorov-Smirnov Z .645 

Asymp. Sig. (2-tailed) .800 

a. Test distribution is Normal.  



 

 

Analisis Regresi Linear 

Regression 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .955
a
 .912 .904 748.510 

a. Predictors: (Constant), Price Book Value (PBV), Return On Assets 

(ROA), Earning Per Share (EPS), Dividend Per Share (DPS) 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.500E8 4 6.249E7 111.536 .000
a
 

Residual 2.409E7 43 560267.507   

Total 2.741E8 47    

a. Predictors: (Constant), Price Book Value (PBV), Return On Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), Dividend Per Share (DPS) 

b. Dependent Variable: Harga Saham    

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 

Toleran
ce VIF 

1 (Constant) -592.939 290.293  -2.043 .047      

Return On Assets 
(ROA) 

-244.508 222.088 -.073 -1.101 .277 .653 -.166 -.050 .467 2.140 

Earning Per Share 
(EPS) 

9.221 1.257 .582 7.334 .000 .905 .745 .332 .325 3.077 

Dividend Per Share 
(DPS) 

9.426 3.170 .250 2.974 .005 .853 .413 .134 .289 3.462 

Price Book Value 
(PBV) 

603.705 129.084 .287 4.677 .000 .765 .581 .211 .542 1.845 

a. Dependent Variable: Harga Saham          
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