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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.

