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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan globalisasi telah melaju dengan pesat bahkan telah 

menjangkau berbagai bidang, terutama bidang ekonomi dan keuangan. Sebagai 

dampaknya persaingan bisnis yang tajam dan berani tidak dapat dihindarkan. 

Perusahaan-perusahaan yang dahulu bersaing secara lokal, regional, atau nasional 

kini harus pula bersaing dengan perusahaan lain dari seluruh penjuru dunia.  

Dalam upaya melakukan pengembangan terhadap kegiatan bisnisnya, perusahaan 

tentu saja membutuhkan dana yang sangat besar . Kebutuhan dana akan semakin 

meningkat seiring semakin besarnya ekspansi yang dilakukan perusahaan tersebut.  

Dana tersebut dapat diperolah dari pinjaman maupun modal sendiri, yang dalam 

penggunaannya dana dialokasikan sebagai suatu investasi dimana  investasi disini 

dapat diartikan sebagai penanaman modal untuk satu atau dua lebih aktiva yang 

dimilikinya dan biasanya berjangka  waktu lama dan berharap mendapatkan 

keuntungan di masa yang akan datang.  

Kebutuhan penanaman modal dapat dilakukan oleh individu atau suatu 

entitas yang mempunyai kelebihan dana yang dapat disalurkan dalam bentuk 

investasi fisik/riel (physical/riel investment), seperti investasi baru (new 

investment), investasi pengembangan (development expand invesment), investasi 

pengganti (replecement invesment), investasi penghematan (cost saving 

invesment) dan investasi keuangan (financial invesment), misalnya investasi pada 

pasar modal. (Helmi 2001:2) Salah satu media investasi bagi investor adalah pasar 

modal.  
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Pasar modal adalah suatu sarana untuk mengerahkan dana yang bersumber 

dari pemodal baik kalangan investor individual atau institusional. (Pandowo, 

2002:23). Saham merupakan salah satu instrument pasar modal dan merupakan 

salah satu sekuritas yang paling popular serta mampu mendorong perkembangan 

pasar modal di Indonesia dengan melonjaknya jumlah transaksi saham dan 

semakin tingginya volume perdagangan saham. Sekuritas ini mempunyai resiko 

yang lebih besar tetapi memiliki tingkat keuntungan yang besar pula.  

Seiring dengan perkembangan pesat dan tingginya tingkat resiko, maka 

kebutuhan akan informasi yang relevan dan handal bagi investor dalam proses 

pengambilan keputusan investasi di pasar modal juga meningkat. Informasi-

informasi yang diperlukan untuk mengetahui variabel apa saja yang mempunyai 

hubungan dengan  fluktuasi harga saham dan bagaimana bentuk hubunngan antar 

variabel. Dengan mengetahui kekuatan hubungan variabel-variabel tersebut, 

investor dapat memiliki strategi yang tepat untuk mencapai return  yang optimal.  

Informasi tersebut dapat berupa keuangan dan non-keuangan. Informasi keuangan 

dapat berupa laporan keuangan.  

Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan 

bagi para pemakai untuk pengambilan keputusan ekonomi dan investasi, dimana 

informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan surat berharga mana yang harus 

dibeli, ditahan atau dijual. Laporan keuangan merupakan cerminan kinerja 

perusahaan. Dengan analisis tertentu atas laporan keuangan, masyarakat dapat 

menentukan pilihan untuk berinvestasi pada saham perusahaan.  

Dalam berinvestasi investor dapat memiliki beberapa alternative analisis 

investasi saham, yakni analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis 
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fundamental memperkirakan harga saham di masa yang mendatang dengan (1) 

mengestimasi nilai-nilai factor fundamental dimasa yang akan datang dan (2) 

mengharapkan hubungan-hubungan variabel tersebut  sehingga diperolah taksiran 

harga jual.(Suad Hasnan, 2001: 251). Tujuan dari analisis fundamental adalah  

menentukan apakah nilai saham berada pada posisi undervalue atau overvalue. 

(Anastasia et all. 2003: 105) Sementara analisis teknikal menganalisis harga 

saham berdasarkan informasi yang akan mencerminkan kondisi perdagangan , 

keadaan pasar saham, fluktuasi kurs dan volume transaksi pada masa lalu (Suad 

Hasnan, 2001: 260).  Analisis fundamental berkaitan erat dengan penilaian kinerja 

perusahaan serta berfokus pada earning perusahaan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk menyederhanakan 

data sehingga dapat dimengerti dengan cara mengorganisir data, mengukur, 

menganalisis dan mengintrepetasikan data sehingga data menjadi lebih 

dimengerti. (Munawir, 2002 :135) 

Untuk menganalisis data dapat digunakan rasio-rasio keuangan, dimana 

rasio-rasio ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan Salah satu bentuk dari 

rasio keuangan adalah Earning Per Share (EPS). EPS merupakan salah satu 

informasi akuntansi yang memberikan analisis rasio keuntungan bersih per lembar 

saham yang mampu dihasilkan perusahaan. Menurut Sugeng Mulyono 

(2000:123), EPS merupakan indikator fundamental keuangan perusahaan, yang 

seringkali dipakai sebagai acuan untuk mengambil keputusan investasi dalam 

bentuk saham. Sedangkan untuk pengelompokan  saham dan penentuan harga 

saham indikator yang banyak digunakan adalah Price Earning Ratio (PER), 

dimana pendekatan ini menunjukkan tingkat pengembalian per lembar saham 
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yang akan diterima pemegang saham dari pembelian satu lembar saham. Selain itu 

pemegang saham juga akan tertarik terhadap rasio profitabilitas yang lain yakni 

Return On Equity (ROE) atau yang disebut rentabilitas modal sendiri. Menurut 

Jones 2000:293, investor atau calon investor akan tertarik dengan ukuran 

profitabilitas ini karena merupakan bagian dari total profitabilitas. Variabel ini 

juga penting karena merupakan komponen utama dalam menentukan 

pertumbuhan earning dan dividen perusahaan.  

Brigham (1995:225) mengemukakan bahwa, analisa rasio keuangan 

bermanfaat sebagai informasi dalam proses investasi, tetapi juga memiliki 

beberapa  kelemahan, seperti adanya perbedaan metode akuntansi dan perlu 

adanya ukuran-ukuran pembanding. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan 

tersebut maka dikembangkan ukuran kinerja baru yang disebut Market Value 

Added (MVA). MVA merupakan metode yang mengukur seberapa besar nilai 

tambah yang berhasil diberikan perusahaan kepada penyandang dana. Terkait 

dengan kata market, maka konsep ini tidak terlepas atau perlu adanya penilaian 

pasar. Stewart dalam Ruky (1997:25) menyatakan bahwa MVA hanya dapat 

dihitung atau diaplikasikan pada perusahaan yang go public atau listing di pasar 

modal. Konsep ini menuntut diterapkan pasar modal yang efesien dimana harga 

saham perusahaan mencerminkan seluruh informasi yang tersedia (Mirza dan 

Imbuh: 1997:39). MVA merupakan indikator eksternal yang dapat mengukur 

seberapa besar kekayaan perusahaan yang  telah diciptakan untuk investor atau 

dengan kata lain MVA menyatakan seberapa besar tingkat kemakmuran yang 

telah dicapai. Nilai MVA positif jika kapitalisasi pasar lebih besar dibandingkan 

modal pemegang saham dan hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat 
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membuat pemegang saham lebih kaya. Tetapi sebaliknya nilai MVA 

menunjukkan angka negative, berarti akan menunjukkan seberapa besar kekayaan 

pemegang saham yang hilang.  

Tingkat ketidakpastian dari perusahaan akan berhubungan dengan informasi 

yang dimiliki perusahaan. Semakin informasi yang diperolah maka akan dapat 

mengurangi ketidakpastian tersebut. Apabila dihubungkan dengan umur 

perusahaan, maka dengan semakin panjang umur perusahaan akan semakin 

banyak informasi yang terkumpul , dan dengan semakin banyak informasi yang 

terkumpul, diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dari perusahaan.  

Harga pasar saham adalah market clearing price yang ditentukan 

berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Harga pasar saham memberikan 

ukuran yang obyektif tentang nilai investasi pada sebuah perusahaan. Harga 

saham yang dibangun atas variabel-variabel fundamental atau harga saham yang 

didasarkan pada kondisi riil memiliki landasan yang kuat. Kekuatan yang bersifat 

fundamental dapat dilihat dari rasio keuangan seperti EPS, PER dan ROE serta 

pengunaan MVA. 

Yogo (1998:37) mengemukakan hubungan antara harga saham dan kinerja 

keuangan, yakni harga saham yang bersedia dibayar oleh pemodal mencerminkan 

arus kas bersih yang diharapkan setelah memperhitungkan waktu dan resiko 

investasi. Pembicaraan mengenai nilai dari suatu saham juga menyangkut dengan 

perkiraan prestasi sebuah perusahaan di masa depan. Prestasi perusahaan dapat 

dinilai dari kinerja pada periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dilihat dari 

laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan secara periodik, sehingga kinerja 

keuangan dapat digunakan sebagai input untuk mengukur perubahan saham. Dari 
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pernyataan diatas dapat dikemukakan bahwa kinerja keuangan dari aspek 

keuangan atau financial memiliki hubungan yang kuat harga saham di bursa efek. 

Perusahaan jenis perbankkan adalah salah satu jenis kategori perusahaan 

yang cukup aktif di dalam bursa efek. Hal ini juga dipicu oleh peran perbankkan 

di pasar modal Berdasarkan UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terdapat 

kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dan ada pula kegiatan yang tidak boleh 

dilakukan oleh perbankkan, bidang kegiatan yang dapat secara langsung dimasuki 

oleh bank adalah sebagai emiten, wali amanat, penanggung (guarantor), dan 

kustodian. Dalam praktik beberapa bank telah membentuk anak perusahaan untuk 

dapat bergerak di pasar modal. Peran perbankkan di pasar modal tidak hanya 

sekedar melakukan seperti hal-hal tersebut, namun perbankkan juga dapat 

mendorong kegiatan di pasar modal dengan tidak merugikan kepentingan 

perbankkan sendiri, misalnya melalui pemberian fasilitas margin trading. 

Kebijakan tersebut diharapkan akan dapat mendorong likuiditas efek di Indonesia    

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2005-2007), pergerakan saham-

saham jenis perbankkan termasuk tinggi dengan frekuensi dan volume 

perdagangan yang cukup tinggi pula. Bahkan beberapa bank yang harga sahamnya 

mengalami peningkatan masuk ke jajaran LQ 45, seperti yang tertera pada Tabel 

1.1 di halaman berikutnya.      
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                     Tabel 1.1 Daftar Saham LQ 45 Tahun 2005  

Code                     Nama Saham  
Tahun 2005         Tahun  2005 

AALI Astra Agro Lestari Tbk 
ADHI Adhi Karya Persero Tbk 
ADMG GT Petrochem Industri Tbk 
ANTM Aneka Tambang Persero Tbk 
ASII Astra International Tbk 
BBCA Bank Central Asia Tbk 
BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk 
BDMN Bank Danamon Tbk 
BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 
BMRI Bank Mandiri Tbk 
BNBR Bakrie and Brother Tbk 
BNGA Bank Niaga Tbk 
BNII Bank International Tbk 
BNLI Bank Permata Tbk 
BRPT Barito Pacifik Timber Tbk 
BUMI Bumi Resources Tbk 
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 
ENRG Energi Mega Persada Tbk 
GGRM Gudang Garam Tbk 
GJTL Gajah Tunggal Tbk 
INCO International Nikel Indonesia Tbk 
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
INKP Indah Kiat Pulp and Paper Tbk 
INTP Indocement Tunggal Perkasa Tbk 
ISAT Indosat Tbk 
JIHD Jakarta In't Hotel nd Dev Tbk 
KIJA Kawasan Industri Jababeka 
KLBF Kalbe Farma Tbk 
LPBN Bank Lippo Tbk 
LSIPP PP London Sumatra Tbk 
MEDC Medco Energi International Tbk 
FGAS Perusahaan Gas Negara Tbk 
PLAS Palm Asia Corporata Tbk 
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 
PNLF Panin Life Tbk 
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 
RAMS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 
SCMB Semen Cibinong Tbk 
SMRA Summarecon Agung Tbk 
TINS Timah Tbk 
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 
UNSP Bakrie Sumatra Plantation Tbk 
UNTR United Tractors Indonesia Tbk 
UNVR Unilever Indonesia Tbk 

                         Sumber: Buku JSX LQ 45   
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                        Tabel 1.2 Daftar Saham LQ 45 Tahun 2006  

Code           Nama Saham  
Tahun 2006           Tahun 2006 
AALI Astra Agro Lestari Tbk 
ADHI Adhi Karya Persero Tbk 
ADMG GT Petrochem Industri Tbk 
ANTM Aneka Tambang Persero Tbk 
APOL Arpeni Pratama Ocean Live Tbk 
ASII Astra International Tbk 
BBCA Bank Central Asia Tbk 
BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk 
BDMN Bank Danamon Tbk 
BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 
BMRI Bank Mandiri Tbk 
BNBR Bakrie and Brother Tbk 
BNGA Bank Niaga Tbk 
BNII Bank International Tbk 
BNLI Bank Permata 
BRPT Barito Pacifik Timber Tbk 
BUMI Bumi Resources Tbk 
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 
CTSR Ciputra Surya Tbk 
ENRG Energi Mega Persada Tbk 
GGRM Gudang Garam Tbk 
GJTL Gajah Tunggal Tbk 
INCO International Nikel Indonesia Tbk 
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
INKP Indah Kiat Pulp and Paper Tbk 
INTP Indocement Tunggal Perkasa Tbk 
ISAT Indosat Tbk 
KIJA Kawasan Industri Jababeka 
KLBF Kalbe Farma Tbk 
LPKP Lippo Karawaci Tbk 
LSIPP PP London Sumatra Tbk 
MEDC Medco Energi International Tbk 
MPPA Matahari Putra Prima Tbk 
FGAS Perusahaan Gas Negara Tbk 
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 
PNLF Panin Life Tbk 
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 
RAMS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 
SMCB Holcim Indonesia Tbk 
SMRA Summarecon Agung Tbk 
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 
UNSP Bakrie Sumatra Plantation Tbk 
UNTR United Tractors Indonesia Tbk 
UNVR Unilever Indonesia Tbk 

                       Sumber: Buku JSX LQ 45   
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Tabel 1.3 Daftar Saham LQ 45 Tahun 2007  

Code Nama Saham  
Tahun 2007 Tahun 2007 
AALI Astra Agro Lestari Tbk 
ADHI Adhi Karya Persero Tbk 
ANTM Aneka Tambang Persero Tbk 
ASII Astra International Tbk 
BBCA Bank Central Asia Tbk 
BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk 

           BDMN Bank Danamon Tbk 
BHIT Bhakti Investama Tbk 
BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 
BMRI Bank Mandiri Tbk 
BMTR Global Mediacom Tbk 
BNBR Bakrie and Brother Tbk 
BNGA Bank Niaga Tbk 
BNII Bank International Tbk 
BRPT Barito Pacifik Timber Tbk 
BTEL Bakrie Telecom Tbk 
BUMI Bumi Resources Tbk 
CMNP Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 
CPRO Central Proteinaprima Tbk 
CTRA Ciputra Development Tbk 
CTSR Ciputra Surya Tbk 
ELTY Bakrieland Development Tbk 
ENRG Energi Mega Persada Tbk 
INCO International Nikel Indonesia Tbk 
INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
INKP Indah Kiat Pulp and Paper Tbk 
ISAT Indosat Tbk 
KIJA Kawasan Industri Jababeka 
KLBF Kalbe Farma Tbk 
LPKP Lippo Karawaci Tbk 
LSIPP PP London Sumatra Tbk 
MEDC Medco Energi International Tbk 
FGAS Perusahaan Gas Negara Tbk 
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 
PNLF Panin Life Tbk 
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 
SMCB Holcim Indonesia Tbk 
SULI Sumalindo Lestaari Jaya Tbk 
TINS Timah Tbk 
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 
TOTL Total Bangun Persada Tbk 
TRUB Truba Alam Manunggal Engineering Tbk 
TSPC Tempo Scan Pasifik Tbk 
UNSP Bakrie Sumatra Plantation Tbk 
UNTR United Tractors Indonesia Tbk 

     Sumber: Buku JSX LQ 45 
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Dari Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3 tersebut; dapat dilihat bahwa 

saham perbankkan jumlahnya paling banyak dalam komposisi LQ 45. Pada tahun 

2005 ada 9 (sembilan) jenis saham bank yang menduduki posisi LQ 45 yakni 

BCA, BRI, Mandiri, Danamon, International, Permata, Niaga, Lippo, Pan, 

sedangkan pada tahun 2006 ada 7 (tujuh) saham bank yang tergabung dalam LQ 

45 yakni BCA, BRI, Mandiri, Danamon, International, Permata, Niaga,Pan. Pada 

tahun 2007 terdapat 7 (tujuh) saham bank yang tergabung dalam LQ 45 yakni 

BCA, BRI, Mandiri, Danamon, International, Permata, Niaga,Pan. Dimana LQ 45 

adalah suatu daftar saham yang menunjukkan saham-saham tersebut masuk 

kategori blue chips. Saham blue chips adalah saham yang menjadi favorit di pasar 

modal dan biasanya didominasi dari perusahaan besar yang sudah sangat mapan 

(Sitompul 1996:4). Selain itu menurut Dana Reksa Institute pada dua tahun 

terakhir terjadi peningkatan jumlah investor pada saham-saham perusahaan 

perbankkan, padahal dahulu yang menjadi lirikan investor adalah saham 

pertambangan dan beberapa BUMN, ada pun beberapa bank yang menjadi favorit 

adalah BCA, Bank Danamon, Bank Mandiri, BRI, BNI dan Pan Bank, dimana 

hampir semua saham bank tersebut masuk dalam jajaran LQ 45.  

Peningkatan jumlah investor tersebut bisa  terjadi karena investor melihat 

adanya suatu kinerja yang baik dari perusahaan perbankkan dan investor juga 

melihat BPI (Banking Pressure Index) yang dikembangkan oleh Danareksa 

Research Institute, BPI Indonesia pada tahun  2007 ternyata masih berada 

dibawah level 0,5. BPI diatas 0,5 menunjukkan kondisi sektor finansial yang 

tertekan sementara BPI dibawah 0,5 memperlihatkan kondisi sektor finansial yang 

cukup sehat. Dengan kata lain, sektor finansial di Indonesia sebenarnya masih 
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cukup mumpuni. Beberapa indikator makro ekonomi secara umum juga 

mendeskripsikan dasar yang kuat untuk menopang kinerja ekonomi sepanjang 

tahun 2007 seperti laju inflasi yang rendah, defisit APBN yang rendah, serta 

cadangan devisa yang memadai.(Fitra Faisal dalam www. 

AbeautifulMind.blogspot.com, 2008). Sehingga investor berani melakukan 

investasi dalam pasar modal pada perusahaan perbankkan.  

Berbagai studi telah dilakukan untuk melihat hubungan kinerja keuangan 

dengan  pergerakan harga saham antara lain yang dilakukan oleh Srimurni 

Katalina (2003) dengan skripsi yang berjudul “ Analisis Hubungan Price Book 

Value dan Price Earning Ratio dengan harga saham (Studi Kasus Pada 

Perusahaan Rokok PT. HM Sampoerna Tbk Di BEJ)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa:  (1).variabel PBV memikiki hubungan positif dengan harga 

saham serta tingkat keeratan hubungan adalah rendah. (2) variabel PER memiliki 

hubungan positif dengan harga saham serta tingkat keeratan hubungan adalah 

sedang. (3)  Di dalam hubungan antara variabel PBV dengan harga saham, 

terdapat variabel control yakni PER. Maksudnya adalah variabel PER mempunyai 

efek di dalam hubungan antara PBV dengan harga saham.  Penelitian Yana 

Andriani (2006) dengan skripsi yang berjudul “ Analisa Hubungan Rasio 

Keuangan dengan Harga Saham di Pasar Sekunder, Studi Pada Perusahaan Real 

Estate. Rasio keuangan yang digunakan adalah Earning Per Share, Return On 

Equity dan Debt to Equity Ratio  . Hasil ini menunjukkan bahwa (1) variabel 

Earning per Share memiliki hubungan yang positif serta tingkat keeratan yang 

sangat kuat. (2) variabel Return On Equity memiliki hubungan yang positif serta 
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tingkat keeratan yang sangat kuat. (3) variabel Debt to Equity Ratio memiliki 

hubungan yang positif serta tingkat keeratan yang kuat.   

Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah memang betul kinerja 

keuangan perbankkan (yang dalam hal ini diwakili oleh rasio EPS, PER, ROE, 

dan MVA), dan umur perusahaan mempunyai hubungan dengan pergerakan harga 

saham perbankkan, serta bagaimana bentuk hubungan tersebut apakah 

positif/searah atau  negative/berlawanan arah, dan sejauh mana kekuatan 

hubungan tersebut. Maka dari itu perlu diadakaan studi empiris mengenai hal 

tersebut. 

Dalam penelitian kali  ini penekiti mempunyai paradigma bahwa kinerja 

keuangan yang diwakili oleh: EPS (Earning Per Share), PER (Price Earning 

Ratio), ROE (Return On Equity),  MVA (Market Value Added ) serta umur 

perusahaan mempunyai hubungan positif dan kuat dengan harga saham 

perbankkan. Sebab bagaimanapun juga sebelum berinvestasi pastinya seorang 

investor akan melihat kearah tiga variabel utama yakni EPS, PER, dan ROE. 

Menurut Fitra Faisal (2008) dalam www.bisnisindonesia.com , tiga variabel 

tersebut yakni EPS, PER, dan ROE merupakan panduan awal atau presign untuk 

investor sebelum berinvestasi. Sedangkan variabel MVA (Market Value Added) 

merupakan suatu variabel yang sedang dibicarakan  di kalangan praktisi, sebab 

para investor ingin melihat seberapa besar nilai tambah yang diberikan perusahaan 

kepada investor melalui penilaian pasar. Sebuah riset yang dilakukan oleh harian 

Bisnis Indonesia menyatakan bahwa MVA pada perusahaan perbankkan sedang 

menjadi perhatian karena perbankkan di Indonesia sedang mengalami peningkatan 

dalam beberapa tahun terakhir bahkan diprediksi terus meningkat. Umur 

http://www.bisnisindonesia.com


 
13

perusahaan juga merupakan variabel yang perlu diperhatikan sebab dari beberapa 

bank yang masuk dalam jajaran LQ 54, terdapat bank yang sudah berdiri sejak 

lama seperti BNI, BRI, tetapi ada juga bank yang berumur muda seperti Pan 

Bank, Bank Danamon dan Bank Mandiri. Dalam hal ini penulis ingin melihat 

apakah memang umur bisa mempengaruhi pergerakan harga saham, mungkin 

investor tertarik untuk berinvestasi karena melihat bahwa bank yang berdiri lama 

mempunyai kinerja yang baik, sebab sudah matang di dalam industrinya.  

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, diperlukan suatu kajian 

berupa penelitian untuk mengetahui hubungan dari kinerja keuangan dengan harga 

saham, yang diwakili oleh  Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), 

dan Return on Equity (ROE), serta bagaimana bentuk hubungan dan tingkat 

kekuatan hubungan tersebut. Maka dari itu penelitian ini diberi judul  

“ANALISIS HUBUNGAN  KINERJA KEUANGAN dan UMUR 

PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM PERBANKAN YANG 

TERDAFTAR DI BEI (BURSA EFEK INDONESIA) PERIODE 2005-2007” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diajukan rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Apakah Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return 

On Equity (ROE), dan MVA (Market Value Added)  mempunyai hubungan 

terhadap harga saham, serta bagaimana bentuk hubungan dan tingkat kekuatan 

hubungan tersebut pada harga saham  perbankan yang terdaftar di BEI periode 

2005-2007? 
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2. Apakah Umur Perusahaan mempunyai hubungan terhadap harga 

saham, serta bagaimana bentuk hubungan dan kekuatan tingkat hubungan tersebut 

pada harga saham  perbankan yang terdaftar di BEI periode 2005-2007? 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut:   

1. Untuk mengetahui bentuk hubungan dan tingkat kekuatan hubungan 

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

(ROE), dan MVA (Market Value Added)  terhadap harga saham perbankan 

yang terdaftar di BEI periode 2005-2007. 

2. Untuk mengetahui bentuk hubungan dan tingkat kekuatan hubungan Umur 

Perusahaan terhadap harga saham perbankan yang terdaftar di BEI periode 

2005-2007. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh beberapa manfaat, baik untuk 

investor dan calon investor, penulis, emiten dan masyarakat ilmiah. Manfaat yang 

diperoleh dari penelitian ini, dapat dikemukakan sebagai berikut :  

a) Bagi peneliti 

1. Penelitian ini diharapkan  dapat memberi wawasan lebih luas dan lebih dalam 

mengenai dunia pasar modal khususnya mengenai rasio-rasio keuangan serta 

umur perusahaan serta pengaruhnya terhadap harga saham. 

2. Hasil penelitian yang ada dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menganalisis teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dengan 
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lingkungan nyata yang berada di dunia bisnis, dan juga mampu mengembangkan 

kemampuan berfikir analitis dan kritis terhadap permasalahan yang ada. 

b) Bagi Investor dan Calon Investor 

Investor dan calon investor adalah yang paling utama diharapkan mendapat 

manfaat dari penelitian ini. Dari hasil penelitian ini, diharapkan member informasi 

serta gambaran kepada calon investor yang ingin berinvestasi di pasar modal 

Indonesia khususnya investasi di bursa efek Indonesia sector perbankkan guna 

mendapat return optimal 

c.) Bagi Emiten 

Diharapkan dari informasi hasil penelitian dapat digunakan unutk 

mengevaluasi  kinerja perusahaan terutama pada aspek yang controlable guna 

meningkatkan nilai dan kekayaan pemegang saham perusahan yang merupakan 

tujuan perusahaan   

d.) Bagi Pembaca 

Memberikan informasi kepada rekan-rekan mahasiswa, mengenai variabel 

EPS, PER, ROE, MVA dan Umur Perusahan serta hubungannya dengan harga 

saham terutama pada perusahaan perbankan.  
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