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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1. Gambaran Umum Pasar Modal di Indonesia  

Sebagai salah satu pasar modal yang tertua di Asia, kegiatan pasar modal di 

Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dan penuh warna. Secara historis, 

pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa 

efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di 

Batavia . Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk 

kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.  

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada 

beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan 

kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia , dan 

berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan 

sebagimana mestinya.  

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 

tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan 

seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.  

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat 

dilihat sebagai berikut:  

       14 Desember 1912 :  Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia 

oleh Pemerintah Hindia Belanda.  
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       1914 – 1918 :  Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I  

       1925 :  Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di 

Semarang dan Surabaya  

       Awal tahun 1939 : Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di 

Semarang dan Surabaya ditutup.  

       1942 – 1952 :  Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II  

       1952 :  Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar 

Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman (Lukman Wiradinata) 

dan Menteri keuangan (Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang 

diperdagangkan: Obligasi Pemerintah RI (1950)  

       1956 :  Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak 

aktif.  

        1956 – 1977 :  Perdagangan di Bursa Efek vakum.  

       10 Agustus 1977 :  Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. 

BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 

10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar 

modal ini juga ditandai dengan go public PT. Semen Cibinong sebagai emiten 

pertama.  

       1977 – 1987 :  Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 

1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan 

dibandingkan instrumen Pasar Modal.  
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       1987 : Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang 

memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum 

dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.  

       1988 – 1990 :  Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal 

diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing dan aktivitas bursa terlihat 

meningkat.  

       2 Juni 1988 :  Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola 

oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya 

terdiri dari broker dan dealer.  

       Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) 

yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa 

kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.  

       16 Juni 1989 :  Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh 

Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.  

       13 Juli 1992 :  Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan 

Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.  

       22 Mei 1995 :  Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan 

sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems).  

       10 November 1995 : Pemerintah mengeluarkan Undang –Undang No. 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai 

Januari 1996.  

       1995 :  Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.  
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       2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai 

diaplikasikan di pasar modal Indonesia .  

       2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote 

trading).  

       2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).    

4.2. Gambaran Umum Perusahaan 

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang go public, terdapat dalam daftar LQ 45 dan mendaftarkan (listing) sahamnya 

di BEI.  

1. Astra Agro Lestari Tbk 

Sebagai bagian dari group Astra Internasional, perusahaan ini telah tumbuh 

dan berkembang pada salah satu industri perkebunan minyak kelapa sawit terbesar 

di Indonesia. Sejarahnya, mulai didirikan pada tahun 1988, perusahaan telah 

terdaftar di BEJ dan BES pada tahun 1997, dengan total penawaran 125,8 juta 

lembar saham kepada publik, sama seperti saat mengeluarkan obligasi perusahaan 

pada tahun 2000. Saat ini perusahaan telah memiliki 188,831 Ha dari kepemilikan 

tanah untuk kawasan minyak kelapa sawit, terhitung 92,7% dari total 203,780 Ha 

luas perkebunan, sisanya 7,3% dari area perkebunan berisi karet, teh, dan kelapa. 

2. Aneka Tambang (Persero) Tbk 

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk adalah perusahaan pertama penghasil 

tambang dan mineral yang dibentuk pada 5 Juli 1968 sebagai Perusahaan Negara 

(PMN) ”PN Aneka Tambang”. Tujuh perusahaan swasta yang dimerjer untuk 
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dijadikan Aneka Tambang meliputi: PT Nikel Indonesia, PN Tambang Bauksit 

Indonesia, PN Logam Mulia, BPU Perusahaan-perusahaan Tambang Umum 

Negara, Proyek Pertambangan Intan Martapura-Kalimantan Selatan, PN Tambang 

Emas Tjikotok, dan Proyek Emas Logas Pekanbaru-Riau. Pada 21 Mei 1975 

berdasarkan keputusan dari Menteri Kehakiman RI, status Aneka Tambang 

dirubah dari Perusahaan Negara ke Perseroan Terbatas, PT Aneka Tambang 

(Persero).  

3. Astra International Tbk 

PT Astra Internasional Tbk telah dibentuk pada tahun 1957 sebagai sebuah 

perusahaan perdagangan umum yang terletak di Jakarta. Astra saat ini adalah 

salah satu kelompok bisnis konglomerasi terbesar di Indonesia, yang melakukan 

diversifikasi dalam bisnis pabrik dan distribusi, alat-alat berat, dan komponen 

mobil pada akhir tahun 1969-an. Sebagai suatu perusahaan holding, Astra 

merupakan suatu bisnis otomotif yang terintegrasi dengan kegiatan operasi, mulai 

dari pabrik otomotif dan komponennya, penyewaan mobil, jasa keuangan untuk 

produk otomotif, asuransi dan infrastuktur. Sebagai perusahaan publik, Astra 

mengimplementasikan praktek corporate governance pada berbagai bisnisnya. 

Perusahaan ini go public dan mendaftarkan sahamnya di BEJ dan BES pada 4 

April 1990. Kapitalisasi pasar pada 31 Desember 2005 bernilai sekitar Rp. 41,3 

triliun (USD 4,2 juta) dengan 6.182 pemegang saham. Group Astra saat ini 

mempekerjakan 117.000 tenaga kerja. 

4. Bank Central Asia Tbk 

BCA awalnya terbentuk pada 21 Februari 1957 sebagai Bank Central Asia 

NV. Banyak hal yang telah terjadi, yang paling signifikan adalah krisis moneter 
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yang menimpa Asia pada tahun 1997. Serangan ini memperkuat bank untuk 

mencari pertolongan dari pemerintah Indonesia. Badan Restrukturisasi Perbankan 

Indonesia (The Indonesian Banking Restructuring Agency/IBRA) menerima 

penyerahan BCA pada tahun 1998. Saat Desember 1998, dana pihak ketiga 

dikembalikan pada tingkat pra-krisis. Asset BCA bernilai Rp 67,83 triliun, 

berbeda dengan Desember 1997 yang bernilai Rp 53,36 triliun. Kepercayaan 

publik pada BCA telah kembali sepenuhnya dan BCA telah dilepaskan oleh IBRA 

kepada BI di tahun 2000. Kemudian, BCA menentukan langkah penting dengan 

go public. IPO pada tahun 2000 menjual 22,55% dari saham BCA yang 

didivestasikan oleh IBRA. Setelah IPO,  IBRA masih mengontrol 70,30% dari 

total saham BCA. Penawaran umum kedua dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 

2001, IBRA menambahkan divestasi 10% dari hak BCA. Pada tahun 2002, IBRA 

melepaskan 51% dari saham BCA menuju strategi tender private placement. 

5. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

PT Bank Rakyat Indonesia, dikenal sebagai BRI, dibentuk sebagai lembaga 

keuangan kecil oleh Raden Bei Aria Wiraatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah 

pada 16 Desember 1895. Namanya De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der 

Inlandsche. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1/1946, 

BRI menjadi bank negara pertama di Indonesia. 

Sebagai bank milik negara, BRI memainkan sejumlah peran penting dalam 

mewujudkan visi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Pada 

tahun 1960, misalnya, pemerintah Indonesia merubah BRI menjadi Bank 

Koperasi, Tani dan Nelayan (The Bank for Cooperation, Farmers, and 

Fishermen). Kemudian berdasarkan UU No. 21/1968, pemerintah menetapkan 
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lagi nama ”Bank Rakyat Indonesia” sebagai bank komersial; dan dalam 

kesepakatan dalam UU Perbankan No.7/1992, BRI merubah namanya lagi dan 

memperoleh status yang baru sebagai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). 

Terakhir, pada November 2003 BRI mengumumkan untuk go public dan divestasi 

pemerintah sebesar 30% dari sahamnya. Sekarang, dengan 41,84% dari 

kepemilikan publik (hingga akhir Desember 2005), dan dengan saham blue chip 

dalam pasar modal Indonesia, BRI menjadi lebih kuat.  

6. Bank Danamon Indonesia Tbk 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1956 dengan nama 

PT Bank Kopra Indonesia, pada tahun 1976 nama Bank ini dirubah dengan nama 

yang sekarang, Bank Danamon Indonesia. Bank ini menjadi bank valuta asing 

swasta pertama pada tahun 1976 dan terdaftar secara publik pada tahun 1989. 

Pada tahun 1977 sebagai akibat dari krisis keuangan Asia, Bank Danamon 

ditetapkan berdasarkan pengawasan dari Badan Restrukturisasi Perbankan 

Indonesia (The Indonesian Bank Restructuring Agency/IBRA) sebagai bank BTO 

(taken over). Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia, melalui IBRA, 

merekapitalisasi bank Rp 32 triliun dari obligasi pemerintah. Di tahun 2000, Bank 

Danamon melebarkan sayapnya ke delapan bank BTO yang lain. Sebagai 

kesatuan yang tetap kokoh, Bank Danamon mengalami restrukturisasi yang cukup 

luas meliputi manajemen, SDM, organisasi, sistem, nilai inti, dan identitas 

perusahaan. Usaha-usaha telah dihasilkan dalam membentuk pondasi baru dan 

infrastruktur bank untuk mengejar pertumbuhan berdasarkan pada transparansi, 

tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme. 

    



       
68

  
7. Bakrie & Brothers Tbk 

Didirikan pada tahun 1942, terakhir dipimpin Achmad Bakrie, dibawah 

nama ”Bakrie & Brothers General Merchant & Commision Agent”. Pada tahun 

1989, perusahaan mendaftarkan sahamnya di BEJ. Perusahaan membuat 

investasi strategik dalam pabrik PTA dengan Mitsubishi Kasei pada tahun 1991. 

Pada tahun 1994, perusahaan membentuk aliansi strategik dengan PT Telecom 

BV (Belanda). Sekarang, perusahaan memiliki diversifikasi kegiatan operasi 

perusahaan publik dalam bisnis intinya, yaitu: telekomunikasi, pabrik pipa, 

material bangunan, agrobisnis dan investasi strategik dalam pertambangan 

batubara.   

8. Bank Niaga Tbk 

PT Bank Niaga dibentuk pada tahun 1995 dan memperoleh izin untuk 

beroperasi dalam transaksi valuta asing di tahun 1974. Aktivitas group ini yang 

terpenting adalah menyediakan jasa dari perbankan, keuangan, industri, 

perdagangan surat-surat berharga, asuransi, pengiriman uang, dan jasa manajemen 

investasi. 

9. Bank International Indonesia Tbk 

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) didirikan pada 15 Mei 1959 dan 

disahkan sebagai bank valuta asing pada tahun 1988. Kemudian BII mengadakan 

Penawaran Publik Perdana (Initial Public Offering/IPO) pada tahun 1989 di BEJ 

dan BES, dengan prinsipnya untuk memperluas usaha hingga akhirnya bank ini 

dijadikan sebagai salah satu dari bank nasional swasta pertama di Indonesia 

dengan visi ”Bank Terbaik Indonesia, Melengkapi Standar Kelas Dunia untuk 

Pelayanan Jasa & Inovasi Produk”. BII adalah salah satu bank terbesar di 
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Indonesia dengan suatu jaringan internasional yang terdiri lebih dari 240 cabang 

dan memiliki 700 ATM diseluruh Indonesia. BII memenuhi kebutuhan secara luas 

dari jasa keuangan seperti kantor cabang dan jaringan ATMnya, saluran 

perbankan melalui telepon dan internet, aktif dalam SME/Commercial, Consumer, 

and Corporate Banking. BII melengkapi produk dan jasanya untuk perusahaan 

komersial, perusahaan menengah, serta individual dengan kartu kredit, hipotek, 

deposito, pinjaman, dan jasa kesejahteraan manajemen. Klien perusahaan diberi 

jasa dalam perdagangan keuangan, manajemen kas, pinjaman, kustodian, dan 

valuta asing. 

10. Bumi Resources Tbk 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973, dan memiliki sebuah bisnis utama 

dalam industri hotel dan perjalanan wisata. Perusahaan ini memiliki hotel bintang 

lima yang berlokasi diatas tanah seluas 1,3 Ha pada daerah bisnis utama di 

Surabaya, Jawa Timur sejak bisnis tersebut beroperasi pada tahun 1979. Pada 

tahun 1994, perusahaan juga menyewakan jasa 12 apartemen untuk masyarakat 

bisnis, yang kebanyakan dihuni oleh orang asing. Pada tahun 2000, pihak 

manajemen mengumumkan untuk kembali fokus pada kegiatan operasi 

perusahaan dari bisnis hotel ke industri minyak dan gas alam, yang menurutnya 

menawarkan prospek yang sangat gemilang.  

11. Energi Mega Persada Tbk 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973, dan memiliki sebuah bisnis utama 

dalam industri hotel dan perjalanan wisata. Perusahaan ini memiliki hotel bintang 

lima yang berlokasi diatas tanah seluas 1,3 Ha pada daerah bisnis utama di 

Surabaya, Jawa Timur sejak bisnis tersebut beroperasi pada tahun 1979. Pada 
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tahun 1994, perusahaan juga menyewakan jasa 12 apartemen untuk masyarakat 

bisnis, yang kebanyakan dihuni oleh orang asing. Pada tahun 2000, pihak 

manajemen mengumumkan untuk kembali fokus pada kegiatan operasi 

perusahaan dari bisnis hotel ke industri minyak dan gas alam, yang menurutnya 

menawarkan prospek yang sangat gemilang.  

12. International Nickel Ind .Tbk 

PT International Nickel Indonesia Tbk (“PT Inco” atau “Perseroan”) adalah 

salah satu produsen nikel utama dunia. Perseroan didirikan pada bulan Juli 1968 

sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Vale Inco Limited dan 

menandatangani kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Juli 

1968. PT International Nickel Indonesia Tbk mulai berproduksi secara komersial 

pada bulan April 1978. Pada tahun 1993, PT International Nickel Indonesia Tbk 

menyelesaikan perluasan fasilitas pengolahan sehingga kapasitas produksi 

nominal per tahun yang mula-mula sebesar 36.287 metrik ton (80 juta pon) nikel 

dalammatte menjadi 45.359 metrik ton (100 juta pon). Pada tanggal 15 Januari 

1996, PT International Nickel Indonesia Tbk menandatangani Perjanjian 

Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya Tahun 1968 dengan Pemerintah 

untuk melakukan perubahan dan perpanjangan terhadap Kontrak Karya Tahun 

1968 tersebut hingga tahun 2025.  

13. Indofood Sukses Makmur Tbk 

Produk-produk perusahaan yang telah dipasarkan seperti merek Indomie, 

Sarimi, Supermi, Pop Mie dan Top Mie menguasai 90% pasar mie instant di 

Indonesia. Perusahaan ini juga memproduksi bumbu-bumbu Indofood dan kecap 

dengan merek Indofood dan Piring Lombok. Produk yang lain berupa makanan 
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ringan seperti Chiki, Chitato, Cheetos dan Jezt, makanan bayi SUN, kopi Tugu 

Luwak dan Cafela. Perusahaan ini memiliki 12 anak cabang, yaitu: PT. 

Ciptakemas Abadi, PT. Gizindo Primanusantara, PT. Prima Intipangan Sejati, PT. 

Intranusa Cipta, PT. Tristara Makmur (menguasai seluruhnya 100%), PT. 

Indosentra Pelangi (menguasai 70%), PT. Arthanugraha Mandiri (51%), PT. 

Suryapangan Indonesia (50%), PT. Cemako Mandiri Corp. (50%), dan PT. Putri 

Usahatama (menguasai 50%). Pada april 1995, 51% saham perusahaan dan 49% 

saham Said Bawasir Trading Corporation menguasai sebuah pabrik mie instant di 

Jeddah, Arab Saudi. Pada April 1997 Rapat Umum Luar Biasa perusahaan 

menyetujui rencana manajemen untuk mengambil alih enam perusahaan yang 

telah melakukan afiliasi. Perusahaan itu adalah anggota dari Salim Group. 

14. Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“Perusahaan”) didirikan di 

Indonesia pada tanggal 16 Januari 1985 berdasarkan akta notaris Ridwan Suselo, 

S.H., No. 227. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2876HT.01.01.Th.85 tanggal 

17 Mei 1985, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 946, 

Tambahan No. 57 tanggal 16 Juli 1985.  Perusahaan memulai operasi 

komersialnya pada tahun 1985. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan, antara lain, 

pabrik semen dan bahan-bahan bangunan, konstruksi dan perdagangan. Saat ini 

Perusahaan dan Anak Perusahaan bergerak dalam beberapa bidang usaha yang 

meliputi pabrikasi dan penjualan semen (sebagai usaha inti) dan beton siap pakai, 

serta tambang agregat. Usaha semen meliputi operasi dari dua belas (12) pabrik 

Perusahaan yang berlokasi di tiga lokasi berbeda, yaitu sembilan pabrik semen 
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terpadu di Citeureup - Bogor, dua pabrik semen terpadu di Palimanan-Cirebon 

dan satu pabrik semen terpadu di Tarjun-Kalimantan Selatan, dengan jumlah 

keseluruhan kapasitas produksi sekitar 17,1 juta ton semen per tahun. Usaha 

pabrikasi beton siap pakai dan tambang agregat meliputi operasi dari tiga anak 

perusahaan. 

15. Indosat Tbk 

Perusahaan ini dibentuk pada tahun 1967 oleh America Cable & Radio 

Telegraph (ITT) USA. Perusahaan memliki jaringan panggilan dari Indonesia ke 

240 negara di seluruh belahan dunia melalui empat pintu gerbang internasional: 

masing-masing di Jakarta, Medan, Batam dan Surabaya. Pelayanan meliputi 

panggilan telepon, telex, telegram, data packet switching, menerima dan 

mengirim faksimili, video conference dan saluran televisi. Perusahaan memiliki 

investasi saham yang luas dalam TV Kabel Suginami dan Production House 

(Jepang), Camintel SA (Kambodia) dan USA-Global Link. Pada 2 Oktober 1997 

perusahaan membeli obligasi konvertibel seharga Rp 150 milliar dari PT. Citra 

Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI). Obligasi akan jatuh tempo dalam lima 

tahun dan memiliki bunga kupon 7% yang dapat dikonversikan setelahnya ke 

dalam saham PT. CTPI. Pada Mei 2006, perusahaan berencana untuk menjadi 

pemegang saham utama pada PT. Excelcomindo Pratama, operator telepon seluler 

ketiga di Indonesia untuk menawarkan teknologi GSM. 

16. Kawasan Industri Jababeka Tbk 

Dibentuk pada tahun 1989, perusahaan memiliki izin dari bagian 

administrasi propinsi Jawa Barat untuk menyediakan 790 Ha, yang harus 

dikembangkan sebagai suatu lahan industri. Ketika Juni 1994, sekitar 621 hektar 
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tanah ini telah digunakan sebagai Cikarang Industrial Estate (CIE). Pada 

September 1994, sekitar 254 pabrik telah didirikan dalam CIE, dan 48 ruko telah 

terjual saat penawaran lahan. Perusahaan memiliki dua anak perusahaan, yaitu: 

PT. Grahabuana Cikarang (GBC) yang merupakan pengembang real estate yang 

dimiliki oleh perusahaan, dan PT. Gerbang Teknologi Cikarang, yang 97,5% nya 

milik perusahaan, kegiatan operasinya dalam pengembangan sumber daya 

manusia. PT. GBC telah memperoleh izin untuk menggunakan 1.400 hektar 

pengembangan kota industri Cikarang Baru Kota Hijau di Jawa Barat. Pada 

Februari 1996, perusahaan menerima US$ 50 juta pinjaman sindikat selama lima 

tahun dari 13 bank domestik yang dikoordinasikan oleh Bank Bira dan Bank Inter 

Pasific. Dana ini digunakan untuk biaya konstruksi Kawasan Industri Jababeka II 

dan untuk mengakuisisi PT. Indocarjomas Persada dan PT. Greenwood Sejahtera. 

17. PP London Sumatera Tbk 

PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia, Tbk (Lonsum) 

adalah salah satu dari perusahaan leader urusan kepemilikan lahan di Indonesia, 

yang beroperasi pada produksi benih dan pembibitan, tanah yang sedang panen 

dan memproses fasilitas untuk minyak kelapa sawit, karet, cokelat, kopi, dan teh, 

penjualan kelapa, minyak kelapa sawit, dan bibit karet. Pada 5 Juli 1996, Lonsum 

terdaftar di BEJ. Pada 31 Desember 1999, Lonsum memiliki 85 ribu hektar 

perkebunan di berbagai wilayah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa, 

Kalimantan dan Sulawesi. Perusahaan juga telah meluncurkan suatu program 

untuk memperkuat Teknologi Informasinya dengan proyek-proyek yang ditujukan 

untuk memperbaiki komunikasi, akses jarak jauh, dan kemampuan memecahkan 

masalah. Awalnya pusat kegiatan operasional/keuangan yaitu di Jakarta-Medan-
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Palembang, sekarang melalui cara baru, yaitu Wide-Area Network. Pada 31 

Desember 2000, kegiatan operasi perkebunan Lonsum dengan total wilayah lebih 

dari 60 ribu hektar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan dan 

Sulawesi, dengan didukung oleh 17 fasilitas pemrosesan dan lebih dari 26 ribu 

tenaga kerja. 

18. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

Gas Negara telah diakui sebagai suatu kesatuan bisnis pada Mei 1965. 

Sebagai perusahaan gas nasional di Indonesia, Gas Negara mengatur dan 

menambah nilai sumber-sumber gas di dalam negara. Sekarang, bisnis ini terfokus 

dalam sektor transmisi gas dan kegiatan operasi distribusi pipa saluran, pemasaran 

produk gas, perdagangan dan persediaan gas. Gas Negara memperluas bisnisnya 

kedalam arena global sejak awal tahun 2003. Sejak privatisasinya di akhir tahun 

2003, Gas Negara tetap menerima penghargaan kelas nasional dan dunia, yang 

merupakan refleksi dari kepercayaan investor lokal dan asing terhadap kekuatan 

keuangan, kegiatan operasi dan transparansi Gas Negara. 

19. Bank Pan Indonesia Tbk 

PT. Bank Pan Indonesia, Tbk adalah institusi yang bergerak di bidang 

keuangan di Indonesia. Produk dan jasa Bank ini masing-masing meliputi produk 

tabungan, produk kredit konsumen, kerjasama pembayaran produk dan jasa 

elektronik, dan kerjasama yang terdiri dari produk tabungan, produk jasa 

keuangan, kredit pinjaman, produk ekspor dan impor, produk dan jasa elektronik. 

Bank ini memiliki investasi pada beberapa perusahaan yang terdaftar secara 

publik, meliputi PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, PT. Asuransi Multi Artha 

Guna, Tbk and PT. Panin Sekuritas, Tbk. Kantor pusatnya di Jakarta. Bank ini 
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juga didukung oleh 37 kantor cabang, salah satu kantor cabangnya di negara lain 

adalah di Pulau Cayman dan satu kantor representatif  di Singapura. 

20. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

Didirikan pada 2 Maret 1981 di Tanjung Enim sebagai PT. Tambang 

Batubara Bukit Asam. Pekerjaan tambang telah dieksploitasi sejak 1919 saat 

Pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian diambil alih oleh Jepang pada tahun 

1942 dan dinasionalisasikan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1945. pada 30 

Oktober 1990, pemerintah menggabungkan Perum Tambang Batubara, 

Sawahlunto dalam suatu kerjasama. Pada tahun 1983, penandatanganan kerjasama 

oleh pemerintah untuk mengembangkan briket batubara. 

21. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Setelah melalui proses evolusi yang panjang, pada tahun 1991 Telkom 

ditransformasikan dari Perusahaan Umum-Perum (Perusahaan negara) – ke dalam 

perusahaan perseroan terbatas milik negara dengan otonomi yang sangat besar. 

Perusahaan ini sekarang mengoperasikan pelayanan sebagai berikut: telepon, 

satelit transponder, telex, telegram, VSAT, e-mail, dan pesan suara. Pada tahun 

1995, kemampuan instalasi tercapai hingga 4,8 juta saluran telepon, hal ini 

menggambarkan penetrasi pasar 1,69 saluran tiap 100 orang. Perusahaan juga 

mempertahankan partisipasi modal ke dalam delapan anak perusahaan: 22,50% di 

PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo), yang merupakan jasa provider telepon 

seluler GSM dan telekomunikasi internasional; 35% di PT. Komunikasi Selular 

Indonesia (Komselindo); 25% di PT. Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta), bergerak 

dalam bidang komunikasi data packet, VSAT dan e-mail; 45% di Radio Telepon 

Indonesia (Ratelindo); 30,80% di PT. Pasifik Satelit Nusantara (PSN), jasa 
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provider telekomunikasi satelit; 10% di PT. Telekomindo Arimabhakti 

(Telekomindo), operator konstruksi serta pengembangan bangunan dan 

infrastruktur telekomunikasi; 15% di PT. Bangtelindo provider konsultan instalasi 

dan perawatan infrastruktur telekomunikasi; dan 15% di PT. Elnusa Yellow Pages 

(ENYP), yang bergerak dalam bidang periklanan direktori telepon, telex dan 

faksimili. PT. Telkom setelah go publik, mencatatkan 1,16 juta sahamnya di BEJ 

dan BES, dan 9,33 saham juta secara internasional tercatat pada bursa saham New 

York dan London. Pada Mei 1997, perusahaan telah meluncurkan kartu 

Subscriber Identification Module (SIM) yang disebut SIMPATI, digunakan untuk 

telepon seluler. Pada akhir 1998 atau sekitar awal tahun 1999, perusahaan ini 

meluncurkan satelit baru, yaitu Telkom I. Satelit ini didanai oleh Bank Export 

Import USA.        

22. Bakrie Sumatra Plantations Tbk 

Sejarah perusahaan dapat ditelusuri sejak awal tahun 1911, ketika itu telah 

didirikan NV Hollandsch Amerikaanse Plantage Maatschappij, sebuah 

perusahaan perkebunan karet. Pada tahun 1986 Bakrie Group mengakuisisi 

seluruh kepemilikan Uniroyal Sumatera Plantations, yang kemudian dimiliki oleh 

Uniroyal Inc., USA, dan kemudian merubah namanya menjadi United Sumatera 

Plantation (UNSP). Pada waktu itu, perusahaan secara khusus terikat di dalam 

bisnis perkebunan karet. Tahun 1990, perusahaan menawarkan 30% 

kepemilikannya untuk go publik melalui BEJ dan BES, dan kemudian perusahaan 

ini berubah nama menjadi PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk.    
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23. United Tractors Tbk 

Dibentuk pada tahun 1972 dengan nama PT. Inter Astra Motor Works, 

perusahaan memiliki kontrak kerjasama dengan Komatsu Forklift Co. Ltd Jepang, 

John Deere International Ltd USA, dan Bomag Koehring Gmbh Jerman Barat. 

Perusahaan memiliki 10 anak perusahaan dan afiliasi, yaitu: PT. United Tractors 

Pandu Engineering (99,9), PT. Pandu Dayatama Patria (80%), dan PT. Komatsu 

Indonesia, Tbk (18,28%), PT. Pamapersada Nusantara (99,9%), PT.Berau Coal 

(60%), PT. UT Heavy Industry (S) Pte. Ltd (100%), PT. Komatsu 

Remanufacturing Asia (51%), United Ostermeyer Engineering Pty Ltd., PT. Pama 

Indo Mining, dan PT. United Tractors Semen Gresik (45%). Pada tahun 2000, 

perusahaan mendapatkan peringkat ke-13 di Indonesia dalam suatu survey 

tahunan dari Top 1000 Perusahaan oleh Asiaweek. Pada awal Juli 2003, produsen 

ban kendaraan berat Italia, Pirelli, menandatangani kontrak dengan anak 

perusahaan PT. United Tractors Pandu Engineering untuk distribusi perdagangan 

kendaraan berat dan aplikasi ban khusus.  

4.3. Deskripsi Hasil Penelitian  

4.3.1.  Harga Saham  

Harga saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga jual dari 

suatu saham yang dikeluarkan oleh emiten. Harga saham berubah naik turun 

(berfluktuasi) setiap hari bahkan dalam hitungan detik. Setiap kenaikan atau 

penurunan harga saham akan menentukan seberapa besar keuntungan atau 

kerugian yang didapat oleh para investor.  



       
78

  
Harga saham yang terus mengalami kenaikan, menunjukkan bahwa saham 

perusahaan tersebut banyak diminati oleh para investor maupun para spekulan. 

Mereka mengganggap bahwa di masa yang akan datang, perusahaan tersebut akan 

mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta memiliki prospek yang 

bagus. Sebaliknya, perusahaan yang harga sahamnya terus mengalami penurunan 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut gagal dalam memenuhi keinginan 

para investor sehingga mereka mulai menjual sahamnya dan mengalihkannya ke 

sektor/saham lain. Hal inilah yang mengakibatkan harga saham perusahaan 

tersebut mengalami penurunan.  

Daftar rata-rata harga saham penutupan harian selama 1 tahun dari masing-

masing perusahaan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1.                            
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Tabel 4.1 

Harga Saham 
Dalam Satuan Rupiah (Rp) 

Periode 2005-2007  

No.  Kode Efek 

  
Harga Saham   

    

2004 2005 2006 2007 Rata-rata 

1 AALI   2,355.44 

 

    4,155.67 

 

    7,645.78 

 

  16,121.58 

 

    7,569.62  

2 ANTM  1,394.40  2,393.69 

 

 5,313.12 

 

 7,795.16      4,224.09  

3 ASII        6,440.65 

 

  10,695.19 

 

  11,624.30 

 

  18,093.15 

 

  11,713.32  

4 BBCA 2834.44     3,345.87 

 

    4,320.29 

 

    5,891.67 

 

    4,098.07  

5 BBRI        1,810.40 

 

    2,815.48 

  

   4,297.29 

 

    6,126.14 

 

    3,762.33  

6 BDMN  3,228.63 

 

 4,581.22 

 

    5,027.21 

 

7,366.80     5,050.97  

7 BNBR 233.75 131.53       153.52 

 

255.19        193.50  

8 BNGA 437.84 450.23       638.06 

 

857.05        595.80  

9 BNII 145.04       173.54 

 

      185.81 

 

      218.67         180.76  

10 BUMI           610.08 

 

      822.08 

 

      823.38 

 

    2,612.84 

 

    1,217.09  

11 ENRG           446.57 

 

      762.23 

 

      696.05 

 

      849.67         688.63  

12 INCO  25,099.17 

 

  13,959.62 

 

  20,857.12 

 

  61,207.09 

 

  30,280.75  

13 INDF           744.39 

 

      960.08 

 

    1,062.65 

 

    1,900.65 

 

    1,166.94  

14 INTP        1,998.09 

 

    3,206.06 

 

    4,516.17 

 

    6,245.23 

 

    3,991.39  

15 ISAT  7,093.88 

 

    5,320.39 

 

    5,051.85 

 

    7,005.19 

 

    6,117.83  

16 KIJA            91.15 

 

      113.98 

 

      125.52 

 

      213.78        136.11  

17 LSIP        1,280.34 

 

    2,196.46 

 

    4,226.44 

 

    7,114.37 

 

    3,704.40  

18 PGAS  1,368.15 

 

3641.89  11,034.50 

 

 10,939.18      6,745.93  

19 PNBN            327.63 

 

      458.90 

 

      471.79 

 

      644.56         475.72  

20 PTBA           883.02 

 

    1,643.77 

 

    2,933.72 

 

    6,064.00 

 

    2,881.13  

21 TLKM 6776.56 4992.16     7,644.38 

 

10330.08     7,435.79  

22 UNSP 951.76       393.88 

 

      812.85 

 

    1,505.68 

 

       916.04  

23 UNTR        1,474.71 

 

    3,430.58 

 

    5,355.18 

 

    8,300.41 

 

    4,640.22  

  

Rata-rata        2,957.66      3,071.50 

 

    4,557.26 

 

    8,159.05 

   

Sumber: JSX Statistics 2004-2007 (data diolah) 

Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui beberapa hal, diantaranya;  

 

perusahaan yang memiliki nilai rata-rata harga saham yang paling tinggi dari 

semua perusahaan sampel, selama tahun pengamatan adalah PT. International 

Nickel Ind .Tbk  yaitu sebesar Rp 30,280.75. Sedangkan perusahaan yang 

memiliki nilai rata-rata harga saham paling rendah, selama tahun pengamatan 

adalah PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk, yaitu sebesar 136.11.  
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harga saham tertinggi adalah milik adalah PT. International Nickel 

Indonesia.Tbk yaitu sebesar Rp 61.207,09/lembar pada tahun 2007, 

Sedangkan harga saham terendah terjadi pada saham PT. Kawasan Industri 

Jababeka Tbk pada tahun 2005, yakni sebesar 91.15 / lembar saham. 

 

nilai rata-rata harga saham seluruh perusahaan sampel dari tahun ke tahun 

cenderung mengalami kenaikan. Rata-rata harga saham pada tahun  2004 Rp 

2,957.66/lembar dan pada tahun 2005 sebesar Rp 3,071.50; tahun 2006 

sebesar Rp 4,557.26; sedangkan tahun 2007 rata-rata harga saham seluruh 

perusahaan sampel adalah sebesar Rp 8,159.05. 

4.3.2 Earning Per Share  

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar 

laba yang tersedia untuk per lembar saham. Angka (rasio) EPS sering 

dipergunakan karena banyak yang beranggapan bahwa EPS mengandung 

informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi besarnya dividend per share 

(DPS) dan tingkat harga saham dikemudian hari. Semakin besar nilai EPS berarti 

semakin besar laba yang tersedia bagi para pemegang saham. Berikut daftar nilai 

EPS dari seluruh perusahaan sampel selama kurun waktu penelitian.               
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Tabel 4.2 

Earning Per Share (EPS) Tiap Perusahaan  
Dalam Satuan Rupiah (Rp) 

Periode 2005-2007 

No. 

 
Kode Efek   EPS     

    

2005

 

2006

 

2007

 

Rata-rata 

1 AALI 501.94

 

499.97

 

1253.17

 

751.69

 

2 ANTM 441.34

 

813.95

 

538.08

 

597.79

 

3 ASII 1348.00

 

917.00

 

610.00

 

958.33

 

4 BBCA 292.00

 

345.00

 

366.00

 

334.33

 

5 BBRI 315.50

 

355.62

 

403.64

 

358.25

 

6 BDMN 413.14

 

265.07

 

413.14

 

363.78

 

7 BNBR 7.01

 

7.99

 

8.28

 

7.76

 

8 BNGA 546.92

 

647.73

 

62.87

 

419.17

 

9 BNII 15.00

 

13.18

 

8.36

 

12.18

 

10 BUMI 62.98

 

109.10

 

382.54

 

184.87

 

11 ENRG 20.63

 

18.71

 

8.03

 

15.79

 

12 INCO 278.91

 

495.04

 

1070.28

 

614.74

 

13 INDF 15.00

 

78.00

 

115.00

 

69.33

 

14 INTP 200.93

 

161.03

 

267.22

 

209.73

 

15 ISAT 1173.69

 

375.79

 

258.82

 

602.77

 

16 KIJA 9.72

 

2.69

 

2.24

 

4.88

 

17 LSIP 261.00

 

222.00

 

413.00

 

298.67

 

18 PGAS 193.00

 

418.00

 

346.00

 

319.00

 

19 PNBN  31.48

 

35.52

 

39.41

 

35.47

 

20 PTBA 210.00

 

211.00

 

330.00

 

250.33

 

21 TLKM 395.51

 

547.15

 

644.08

 

528.91

 

22 UNSP 50.00

 

69.32

 

70.33

 

63.22

 

23 UNTR 369.00

 

326.00

 

524.00

 

406.33

   

Rata-rata 381.57

 

372.54

 

422.56

  

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan yang di Publikasikan. (Data diolah)  

Setelah mengamati tabel 4.2, kita dapat mengetahui bahwa selama periode 

penelitian perusahaan yang memiliki nilai EPS tertinggi adalah PT. Astra 

International Tbk yaitu sebesar Rp 1,348.00 di tahun 2005. Sedangkan nilai 

earning per share terendah (loss) adalah milik PT. Kawasan Industri Jababeka 

Tbk yaitu  Rp 2.24., pada tahun 2007.  
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PT. Astra International Tbk. memiliki nilai rata-rata EPS sebesar Rp 958.33 

dan merupakan nilai rata-rata yang paling besar diantara seluruh perusahaan 

sampel. Sedangkan nilai rata-rata earning per share terendah (loss) adalah PT. 

Kawasan Industri Jababeka Tbk yaitu sebesar  4.88. 

Nilai rata-rata earning per share (EPS) dari tahun ke tahun mengalami 

fluktuasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata EPS pada tahun 2005 

sebesar    Rp 381,57 ; tahun 2006 sebesar Rp 372,54 ; dan Rp 422,56 di tahun 

2007.  

4.3.3. Return On Equity  

Return On Equity merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar 

keuntungan yang mampu diperoleh dengan menggunakan ekuitas perusahaan itu 

sendiri. Dengan melihat besarnya nilai ROE, kita dapat mengukur tingkat 

efektivitas dari perusahaan dalam mengelola modal sendiri untuk mendapatkan 

keuntungan. Return On Equity dapat diperoleh dengan cara membagi laba bersih 

setelah pajak dengan total ekuitas. Besarnya nilai ROE dari setiap perusahaan 

sampel ditampilkan pada tabel 4.3 berikut ini:              
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Tabel 4.3 

Return on Equity (ROE) Tiap Perusahaan 
Dalam Satuan Persentase (%) 

Periode 2005-2007  

No. 

 
Kode Efek   ROE     

    

2005 2006 2007  Rata-rata  

1 AALI 0.3 0.29 0.49       0.36  

2 ANTM 0.28 0.36 0.59       0.41  

3 ASII 0.27 0.17 0.24       0.23  

4 BBCA 0.23 0.23 0.22       0.23  

5 BBRI 0.29 0.25 0.25       0.26  

6 BDMN 0.23 0.14 0.2       0.19  

7 BNBR 0.07 0.05 0.05       0.06  

8 BNGA 0.14 0.14 0.15       0.14  

9 BNII 0.15 0.12 0.08       0.12  

10 BUMI 0.66 0.7 0.06       0.47  

11 ENRG 0.31 0.14 0.03       0.16  

12 INCO 0.21 0.31 0.85       0.46  

13 INDF 0.03 0.13 0.14       0.10  

14 INTP 0.13 0.16 0.14       0.14  

15 ISAT 0.05 0.09 0.12       0.09  

16 KIJA 0.08 0.02 0.02       0.04  

17 LSIP 0.32 0.23 0.24       0.26  

18 PGAS 0.21 0.34 0.25       0.27  

19 PNBN  0.1 0.1 0.11       0.10  

20 PTBA 0.23 0.21 0.27       0.24  

21 TLKM 0.34 0.39 0.38       0.37  

22 UNSP 0.24 0.27 0.09       0.20  

23 UNTR 0.26 0.2 0.26       0.24  

  

Rata-rata       0.22 

 

      0.26 

 

      0.23 

   

Sumber:  Laporan Keuangan Perusahaan yang di Publikasikan. (Data diolah)  

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai rata-rata ROE tertinggi 

selama periode penelitian, terjadi pada perusahaan PT. Bumi Resources Tbk 

dengan nilai rata-rata rasio sebesar 47 % Sedangkan perusahaan yang memiliki 

nilai rata-rata ROE terendah adalah PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk dengan 

nilai rata-rata rasio sebesar 4 %.  
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Selama periode pengamatan, nilai rasio ROE yang paling rendah adalah milik 

PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk yaitu sebesar 2% pada tahun 2006 dan 2007. 

Sedangkan nilai ROE tertinggi adalah milik PT. Bumi Resources Tbk yaitu 

sebesar 70% di tahun 2006.  

Tahun 2006 memiliki nilai rata-rata ROE yang terbesar dibandingkan dengan 

tahun-tahun yang lain. Karena pada tahun ini semua perusahaan telah mampu 

menghasilkan laba, dan ini mengindikasikan bahwa perekonomian di tahun 2006 

sudah mulai stabil.  

4.3.4. Volume Perdagangan Saham/Trading Volume Activity (TVA) 

Trading Volume Activity masing-masing saham pada periode penelitian 

mencerminkan peubahan akivitas saham yang dihitung dari perbandingan volume 

perdagangan saham dengan volume saham yang beredar. 

Besarnya nilai TVA dari setiap perusahaan sampel ditampilkan pada tabel 4.4.                        
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Tabel 4.4 

Volume Perdagangan Saham  (TVA) Tiap Perusahaan 
Dalam Satuan Persentase (%) 

Periode 2005-2007 

No.  Kode Efek   TVA     

    
2005 2006 2007  Rata-rata  

1 AALI           0.34 

 

          0.15 

 

          0.27 

 

          0.25 

 

2 ANTM           0.80 

 

          0.74 

 

          3.76 

 

          1.77 

 

3 ASII           0.39 

 

          0.45 

 

          0.37 

 

          0.40 

 

4 BBCA           0.65 

 

          0.42 

 

          0.38 

 

          0.48 

 

5 BBRI           0.34 

 

          0.31 

 

          0.23 

 

    0.30 

 

6 BDMN           0.22 

 

          0.20 

 

          0.15 

 

          0.19 

 

7 BNBR           0.90 

 

          1.03 

 

          1.43 

 

          1.12 

 

8 BNGA           1.02 

 

          0.87 

 

          0.86 

 

          0.92 

 

9 BNII           0.31 

 

          0.51 

 

          0.99 

 

          0.61 

 

10 BUMI           0.86 

 

          0.85 

 

          1.46 

 

          1.06 

 

11 ENRG           0.60 

 

          0.52 

 

          1.14 

 

          0.75 

 

12 INCO           1.51 

 

          1.94 

 

          2.21 

 

          1.89 

 

13 INDF           0.85 

 

          0.79 

 

          0.68 

 

     0.77    

14 INTP           0.32 

 

          0.21 

 

          0.13 

 

          0.22 

 

15 ISAT           0.44 

 

          0.62 

 

          0.40 

 

          0.49 

 

16 KIJA           1.04 

 

          1.03 

 

          2.04 

 

          1.37 

 

17 LSIP           1.56 

 

          1.09 

 

          0.83 

 

          1.16 

 

18 PGAS           0.56 

 

          0.51 

 

          0.82 

 

          0.63 

 

19 PNBN            0.87 

 

          0.57 

 

          0.40 

 

          0.61 

 

20 PTBA           0.94 

 

          1.55 

 

          2.08 

 

          1.53 

 

21 TLKM           0.49 

 

          0.48 

 

          0.56 

 

          0.51 

 

22 UNSP           1.42 

 

          2.52 

 

          3.58 

 

          2.50 

 

23 UNTR           0.89 

 

          0.52 

 

          0.54 

 

          0.65 

   

Rata-rata           0.75 

 

          0.78 

 

          1.10 

    

Sumber: JSX Statistics (data diolah) 

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai rata-rata TVA tertinggi 

selama periode penelitian, terjadi pada perusahaan PT.International Nickel 

Ind.Tbk dengan nilai rata-rata rasio sebesar 189% Sedangkan perusahaan yang 

memiliki nilai rata-rata TVA terendah adalah PT. Indocement Tunggal Prakasa 

Tbk dengan nilai rata-rata rasio sebesar 22%. 
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Selama periode pengamatan, nilai rasio TVA yang paling rendah adalah 

milik PT.  Indocement Tunggal Prakasa Tbk tahun 2007 sebesar 13%. Sedangkan 

nilai TVA tertinggi adalah milik PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk yaitu sebesar 

376 % di tahun 2007.  

Tahun 2006 memiliki nilai rata-rata ROE yang terbesar dibandingkan 

dengan tahun-tahun yang lain. Karena pada tahun ini semua perusahaan telah 

mampu menghasilkan laba, dan ini mengindikasikan bahwa perekonomian di 

tahun 2006 sudah mulai stabil.  

Nilai rata-rata Trading Volume Activity (TVA) dari tahun ke tahun 

mengalami kecenderungan untuk meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

rata-rata TVA pada tahun 2005 sebesar 75%, tahun 2006 sebesar 78% dan 110% 

di tahun 2007.   

4.4. Analisis Hasil Penelitian 

4.4.1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang 

tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimator/BLUE) dari satu persamaan 

regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Least Squares) perlu dilakukan 

pengujian untuk mengetahui  model regresi yang dihasilkan memenuhi 

persyaratan asumsi klasik. Persyaratan  asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah: 

1. Bersumber distribusi Normal. Sumber distribusi normal merupakan sumber 

distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu (Dajan, 1986) 
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2. Non-multikolinearitas. Artinya, antara variabel independen yang satu 

dengan variabel yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan 

secara sempurna atau mendekati sempurna. 

3. Homoskedastisitas. Artinya, varians variabel independen adalah konstan 

(sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independen. 

4. Non-autokorelasi. Artinya, bahwa kesalahan atau gangguan yang masuk ke 

dalam fungsi regresi populasi adalah random atau tak berkorelasi. 

Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk 

dapat memenuhi persyaratan BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji gejala 

multikolinieritas, uji gejala autokorelasi, dan uji gejala heteroskedastisitas 

4.4.1.1 Uji Normalitas 

Sumber distribusi normal merupakan sumber distribusi teoritis dari variabel 

random yang kontinyu (Dajan, 1986). Kurva yang menggambarkan sumber 

distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji 

apakah sampel penelitian merupakan jenis sumber distribusi normal maka 

digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap model 

yang diuji.  

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dicermati pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5  
Uji Normalitas Sumber distribusi  

Variabel K-S  Z* 2 tailed p.**

 

Pengaruh EPS (X1), ROE (X2), Volume 
perdagangan saham (X3), dan Harga saham masa 
lalu (X4) terhadap Harga saham  (Y). 0.516 0.632 

Sumber Data : Data Primer yang diolah  

Keterangan:  *K-S Z         : Kolmogorov-Smirnov test Z  

**2 tailed p. :  Asymp. Sig. 2-tailed 
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Tampak hasil dari perhitungan Kolmogorof Smirnov Test sudah 

menunjukkan sumber distribusi yang normal pada model yang digunakan 

sehingga bisa dilakukan regresi dengan Model  Linear Berganda. 

4.4.1.2. Uji  Gejala Kolienaritas Ganda (Multicolinearity) 

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari  Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Dan 

sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Aliman, 

2000:27). Dalam penelitian ini diperoleh VIF  seperti pada tabel 4.6 sebagai 

berikut : 

Tabel 4.6 
 Uji Multikolinearitas Variance Inflation Factor (VIF) 

Variabel NILAI 
VIF 

KETERANGAN 

EPS (X1) 
1.483 Tidak ada indikasi kolinearitas antar 

variabel penjelas 

ROE (X2) 
1.049 Tidak ada indikasi kolinearitas antar 

variabel penjelas 
Volume perdagangan saham 
(X3) 

1.073 Tidak ada indikasi kolinearitas antar 
variabel penjelas 

Harga saham masa lalu (X4)

 

1.444 Tidak ada indikasi kolinearitas antar 
variabel penjelas 

 

        Sumber Data : Data Primer yang diolah 

Keterangan :   -     Jumlah data (observasi) = 69 

- Nilai Ttabel :  = 5% = 1.990 

- Dependent Variabel  Harga saham  (Y)   

Dari tabel tersebut  dapat disimpulkan bahwa  untuk  variabel  (X1, X2, X3, 

dan X4)  tidak terjadi multikolineritas  dengan ditunjukkan  nilai VIF lebih kecil 

dari 10.   
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4.4.1.3. Uji Gejala Autokorelasi 

Asumsi autokorelasi didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data 

pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh oleh data 

sebelumnya (Gujarati,1997: 202). Adanya suatu autokorelasi bertentangan dengan 

salah satu asumsi dasar dari regresi berganda  yaitu tidak adanya korelasi diantara 

galat acaknya. Artinya jika ada autokorelasi maka dapat dikatakan bahwa 

koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat. Untuk mengetahui adanya 

autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson yang bisa dilihat dari hasil uji regresi 

berganda. Berikut hasil perhitungan DW dengan menggunakan regresi : 

Tabel  4.7  
Pengujian Asumsi Autokorelasi  Variabel  (X1, X2, X3, X4) Terhadap Y    

dl Du 4-du 4-dl dw Interprestasi 
Nilai 

 

1.494 1.735 2.265 2.506 2.034 Tidak ada autokorelasi 
Sumber data : Data Primer yang diolah 

Keterangan :  -  Jumlah data (observasi) = 69 

- Dependent Variabel  Harga saham  (Y)        

Dengan demikian tidak ada korelasi serial diantara disturbance terms, 

sehingga variabel tersebut  independen (tidak terjadi autokorelasi) yang 

ditunjukkan dengan  du < dw < 4-du (1.735 < 2.034 < 2.265) 

4.4.1.4. Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-koefisien 

regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari 

semestinya. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar 

regresi linier, yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau 

disebut homoskedastisitas (Gujarati, 1997:173). 

Hasil pengujian menggunakan scatterplot data dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.1 
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Tampak  dari grafik scatter plots terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga 

model regresi layak dipakai untuk memprediksi model. 

4.4.2. Hasil Analisa Regresi 

Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear berganda, 

dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen, melalui pengaruh Variabel EPS (X1), ROE (X2), Volume 

perdagangan saham (X3), dan Harga saham masa lalu (X4) terhadap Harga saham  

(Y). Hasil regresi dapat dilihat  pada tabel  dibawah ini : 

Tabel  4.8 
  Hasil Analisis Regresi 

Variabel  Unstandardized 
Coefficients (B) 

T hitung

  

Sig.  Keterangan 

(Constant) -2806.500    
X1 6.302 2.511 0.015 Signifikan 
X2 5977.897 2.062 0.043 Signifikan 
X3 1225.961 1.328 0.189 Tidak Signifikan 
X4 1.004 5.865 0.000 Signifikan 

R 
R Square 
F hitung 
F tabel 
Sign. F 

   

= 0.780 
= 0.609 
= 24.919 
= 2.513 
= 0.000 
= 0.05 

Sumber data : Data primer yang diolah  
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Keterangan :  -  Jumlah data (observasi) = 69 

-  Nilai Ttabel :  = 5% = 1.990 

-  Dependent Variabel Y        

Variabel tergantung pada regresi ini adalah Harga saham  (Y)  sedangkan 

variabel bebasnya adalah Variabel EPS (X1), ROE (X2), Volume perdagangan 

saham (X3), dan Harga saham masa lalu (X4).  Model regresi berdasarkan hasil 

analisa di atas adalah :  

Y= -2806.500 + 6.302X1 + 5977.897X2 + 1225.961X3 + 1.004X4 + e 

4.4.3. Interpretasi Koefisien Regresi 

Hasil regresi berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square) yang 

dapat dirumuskan dalam model analisis statistik sebagai berikut : 

HS =  0  +  1EPS +  2ROE  +  3TVA  +  4HSB  + e; atau 

Y  = -2806.500+6.302X1 + 5977.897X2 + 1225.961X3 + 1.004X4 + e; atau 

HS = -2806.500+6.302EPS+5977.897ROE+1225.961TVA+1.004HSB +e 

Tampak pada persamaan tersebut menunjukkan angka yang signifikan pada 

variabel ROE (X2) dan harga saham masa lalu (X4) sedangkan variabel EPS (X1) 

dan Volume perdagangan saham (X3) tidak menunjukkan angka yang signifikan. 

Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah: 

a.   Konstanta (c) 

Konstanta dari persamaan di atas sebesar = -2806.500. Nilai konstan ini 

menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel EPS, ROE, Volume perdagangan 

saham, dan Harga saham masa lalu (X1, X2, X3, dan X4  = 0), maka Harga saham 

sebesar -2806.500 kali. Dalam arti kata harga saham sebesar -2806.500 kali 
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sebelum atau tanpa adanya yang tercermin pada pada Variabel EPS, ROE, volume 

perdagangan saham, dan harga saham masa lalu  (X1, X2, X3, dan X4  = 0) 

b. Earning Per Share (EPS) 

Nilai koefisien regresi EPS sebesar b1 =  6.302. Nilai parameter atau 

koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap variabel  EPS meningkat 1 kali, 

maka harga saham akan meningkat sebesar 6.302 kali atau dengan kata lain setiap 

peningkatan harga saham dibutuhkan variabel EPS  sebesar 6.302, dengan asumsi 

variabel yang lain tetap (X2, X3, dan X4  = 0) atau Cateris Paribus.  

c. Return On Equity (ROE) 

Nilai koefisien regresi ROE sebesar 5977.897, nilai parameter atau koefisien 

regresi ini menunjukkan bahwa setiap variable  ROE  meningkat 1 kali, maka 

harga saham  akan meningkat sebesar 5977.897 kali atau dengan kata lain setiap 

peningkatan harga saham  dibutuhkan variable ROE sebesar 5977.897, dengan 

asumsi variabel yang lain tetap (X1, X3, dan X4 = 0) atau Cateris Paribus. 

d. Volume Perdagangan Saham (Trading Volume Activity/TVA) 

Nilai koefisien regresi TVA sebesar 1225.961. Nilai parameter atau 

koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap variabel  volume perdagangan 

saham  meningkat 1 kali, maka harga saham  akan meningkat  sebesar 1225.961 

kali atau dengan kata lain setiap peningkatan harga saham  dibutuhkan variabel 

Volume perdagangan saham sebesar 1225.961, dengan asumsi variabel yang lain 

tetap (X1, X2, dan X4 = 0) atau Cateris Paribus. 

e. Harga Saham Masa Lalu 

Nilai koefisien regresi HSB sebesar 1.004. Nilai parameter atau koefisien 

regresi ini menunjukkan bahwa setiap variabel  harga saham masa lalu  meningkat 
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1 kali, maka harga saham  akan meningkat sebesar 1.004 kali atau dengan kata 

lain setiap peningkatan harga saham  dibutuhkan variabel harga saham masa lalu 

sebesar 1.004, dengan asumsi variabel yang lain tetap (X1, X2, dan X3  = 0) atau 

Cateris Paribus.  

4.5. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis akan dengan menggunakan  multiple regresion. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui apakah  Variabel EPS, ROE, volume perdagangan saham, dan 

harga saham masa lalu  berpengaruh terhadap harga saham. 

4.5.1.  Uji Hipotesis Pertama 

 

Uji F 

Uji ini merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara bersama-

sama yaitu melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Untuk menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model  

mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

digunakan uji F. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan  hasil uji F  dan 

besarnya F. 

Tabel 4.9 
 Pengujian  Hipotesis Pertama 

Hipotesis Nilai  Status 

Terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak 
dari EPS, ROE, volume perdagangan saham, dan 
harga saham masa lalu dengan harga saham 

F     =   24.919 
Sig F =  0.000 
Ftabel  =  2.513 

Hipotesis diterima 

 

Berdasarkan tabel tersebut untuk melihat pengaruh secara serentak 

dilakukan dengan  Uji F yaitu pengujian secara serentak pengaruh Variabel EPS 

ROE, Volume perdagangan saham, dan Harga saham masa lalu  terhadap Harga 
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saham. Pada pengujian ini besarnya Fhitung sebesar 24.919. Nilai ini lebih besar 

dari F tabel (24.919 > 2.513), ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

cukup signifikan  dari Variabel EPS  ROE, Volume perdagangan saham, dan 

Harga saham masa lalu  terhadap Harga saham. 

 

Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat, yaitu Untuk menunjukkan apakah variable 

independen secara individu  mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap 

variable terikat maka digunakan uji t. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan  

hasil uji t  dan besarnya t table  pada signifikansi 5% dua sisi: 

Tabel 4.10 
 Pengujian 

a. Variabel  EPS  (X1) 

Variabel EPS (X1) memiliki  nilai tstatistik sebesar 2.511. Nilai ini lebih besar 

dari t tabel (2.511 > 1.990). Dengan demikian pengujian menunjukkan hipotesis 

diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel EPS berpengaruh secara 

signifikan terhadap  harga saham.   

Hipotesis Nilai  Status 

Variabel EPS  berpengaruh secara signifikan 
terhadap Harga saham  

t       =   2.511 
Sig t  =   0.15 
ttabel     =  1.990 

Hipotesis diterima 

Variabel ROE berpengaruh secara signifikan  
terhadap Harga saham  

t       =    2.062 
Sig t=     0.043 
ttabel     =  1.990 

Hipotesis diterima 

Variabel Volume perdagangan saham 
berpengaruh secara signifikan  terhadap Harga 
saham  

t        =   1.328 
Sig t =    0.189 
ttabel     =   1.990 

Hipotesis tidak 
diterima 

Variabel Harga saham masa lalu berpengaruh 
secara signifikan  terhadap Harga saham  

t        =   5.865 
Sig t =    0.000 
ttabel     =   1.990 

Hipotesis diterima 
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b. Variabel  ROE  (X2) 

Variabel ROE  (X2) memiliki nilai tstatistik sebesar  2.062. Nilai ini lebih 

besar dari ttabel  (2.062 > 1.990). Dengan demikian pengujian menunjukkan 

hipotesis tidak ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel ROE 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham.  

c. Variabel  Volume perdagangan saham (X3) 

Variabel Volume perdagangan saham (X3) memiliki nilai tstatistik sebesar  

1.328. Nilai ini lebih kecil dari ttabel  (1.328 < 1.990). Dengan demikian pengujian 

menunjukkan hipotesis  ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel volume 

perdagangan saham tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham.  

d. Variabel  harga saham masa lalu  (X4) 

Variabel harga saham masa lalu  (X4) memiliki nilai tstatistik sebesar  5.865. 

Nilai ini lebih besar dari ttabel  (5.865 > 1.990). Dengan demikian pengujian 

menunjukkan hipotesis tidak ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel 

harga saham masa lalu berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham.  

Kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan hasil pengujian hipotesis di 

atas adalah yang diwakili oleh variabel EPS (X1), ROE (X2), Volume 

perdagangan saham (X3), dan Harga saham masa lalu (X4) berpengaruh secara 

serentak terhadap Harga saham (Y), namun secara parsial hanya variabel ROE 

(X2) dan Harga saham masa lalu (X4) terhadap Harga saham (Y), sedangkan 

sisanya, variabel EPS (X1) dan Volume perdagangan saham (X3 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Harga saham (Y).   
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4.5.2. Pengujian Hipotesis Kedua (Penentuan Variabel Bebas Dominan) 

Untuk menunjukkan variabel bebas manakah yang paling dominan 

mempengaruhi harga saham dengan melihat nilai koefisien beta yang 

distandarisasi yang paling besar. Dari lampiran dapat diketahui bahwa variabel 

yang paling dominan adalah variabel harga saham masa lalu (X4) yang 

ditunjukkan dengan nilai  Koefisien Beta yang distandarisasi terbesar yaitu 

sebesar 0.551. Hipotesis ini didukung oleh Sritua Arief (1993:12) yaitu: untuk 

menentukan variabel bebas yang paling menentukan  (dominan)  dalam 

mempengaruhi nilai dependen variabel dalam suatu model regresi linear, maka 

gunakanlah koefisien Beta (Beta Coefficient). Koeffisien tersebut disebut 

standardized  cofficient. Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis kedua tidak 

terbukti. 

4.5.3. Penentuan Koefisien Determinasi 

Setelah dilakukan pengujian model, maka langkah selanjutnya adalah 

dilakukan perhitungan korelasi untuk mengukur ketepatan garis regresi dalam 

menjelaskan variasi nilai variabel independen. Pengujian ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar variabel bebas bisa menjelaskan variabel terikat atau 

untuk mengukur besarnya proporsi/persentase kontribusi variabel bebas terhadap 

variabel terikat.  

Hasil analisis korelasi yang diperoleh dari output regresi (lampiran) 

mengkorelasi pengaruh  yang diwakili oleh variabel EPS, ROE, Volume 

perdagangan saham, dan Harga saham masa lalu  terhadap Harga saham  

diperoleh nilai Adjusted R Square = 0.585. Angka ini menunjukkan bahwa variasi 

nilai harga saham  yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh 
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sebesar 58.5% sedangkan sisanya, yaitu 41.5%, dijelaskan oleh variabel lain di 

luar persamaan model. R sebesar 0.780 artinya pengaruh antara variabel EPS, 

ROE, volume perdagangan saham, dan harga saham masa lalu  terhadap harga 

saham  adalah cukup kuat.  

4.6. Pembahasan 

Dalam menetapkan suatu keputusan, apakah akan membeli surat berharga 

(saham) ataukah sudah saatnya untuk menjual saham yang dimiliki, hendaknya 

para investor maupun calon investor perlu memperhatikan variabel-variabel 

fundamental dan teknikal, terutama pada variabel variabel EPS, ROE, dan harga 

saham masa lalu, karena variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham.  

Harga saham, EPS, ROE, dan TVA sepanjang tahun 2005 hingga 2007 

mengalami peningkatan. Hal ini di pengaruhi oleh berbagai macam variabel 

fundamental dan variabel teknikal pada periode penelitian tersebut. 

Pada tahun 2005, pemerintahan mengambil kebijakan menaikkan harga 

BBM sebesar 50% pada tanggal 1 Maret 2005 dan 1 Oktober 2005. Dengan daya 

beli masyarakat yang jauh menurun akibat inflasi, kondisi kinerja perusahaan pun 

sedikit melambat. 

Namun kondisi ini, mulai membaik pada tahun 2006. Hal ini dapat kita lihat 

pada laporan EPS dan ROE yang meningkat di bandingkan 2005. Harga saham 

juga mengalami kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena 

kembali maraknya pendanaan investasi oleh institusi-institusi keuangan asing 

yang menawarkan suku bunga rendah & mudah, yang membuat iklim investasi 
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dalam negeri tetap berjalan. Adanya kinerja yang bagus dari perusahaan, yang 

diikuti dengan capital inflow yang deras, yang tercermin dari indeks harga saham 

LQ 45 yang meningkat di bursa efek.  

Tahun 2007, daya beli masyarakat berangsur pulih dan investasi pada pasar 

modal pun mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2007 terjadi 

peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi, 

percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta penguatan 

dan reformasi sektor keuangan membuat kinerja perusahaan kian meningkat pada 

tahun 2007. Hal ini dapat kita lihat pada  rata-rata EPS dan ROE perusahaan yang 

terus meningkat. Rata-rata harga saham meningkat hampir dua kali lipat 

dibandingkan tahun 2006. Dan juga TVA yang turut meningkat di bandingkan 

dengan tahun sebelumya  

4.7. Implikasi Hasil Penelitian 

Dari hasil analisa, diketahui bahwa pada periode pengamatan tahun 2005-

2007, variabel Earning Per Share (EPS), Return on Equity (ROE), volume 

perdagangan saham, dan harga saham masa lalu secara simultan berpengaruh 

nyata terhadap harga saham. Dan variabel Earning Per Share (EPS), Return on 

Equity (ROE), dan harga saham masa lalu yang secara memiliki pengaruh nyata 

atau signifikan terhadap harga saham, dan variabel harga saham masa lalu 

merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi harga saham.  

Untuk mendapatkan gambaran secara mendalam dari hasil penelitian ini, 

maka implikasi/interprestasi hasil penelitian dari masing-masing variabel di 

uraikan berikut ini.  
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1. Earning Per Share (EPS) 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel EPS mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap harga saham. EPS merupakan rasio antara pendapatan setelah 

pajak dengan jumlah saham yang beredar. EPS juga merupakan gambaran 

mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dalam 

setiap lembar saham. 

Penelitan ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh 

Erina Karisma dan Ghozali Maskie (2003), Titis Enggraeni (2006), dan Sutrisno 

(2007) yang menyatakan bahwa EPS berpengaruh terhadap harga saham. 

Menurut Tandelilin (2003: 232), EPS bisa dipakai untuk mengestimasi nilai 

inrinsik suatu saham, kemudian deviden yang dibayarkan perusahaaan pada 

dasarnya dibayarkan di earningnya. Sehingga membuat adanya hubungan antara 

perubahan earning dengan harga saham. Oleh karena itu, EPS mempunyai 

pengaruh kuat terhadap harga saham dan ketika EPS meningkat maka harga 

saham juga ikut meningkat dan ketika EPS menurun maka harga saham juga ikut 

menurun. 

Menurut Dahlan Siamat (1999), EPS perusahaan yang meningkat 

menandakan bahwa perusahaan tersebut berhasil meningkatkan taraf kemakmuran 

investor, dan hal ini mendorong investor untuk menambah jumlah modal yang 

ditanamkan pada saham perusahaan tersebut. 

Peningkatan jumlah permintaan terhadap saham perusahaan mendorong 

harga saham naik. Ketika laba meningkat maka harga saham cenderung naik, 

sedangkan ketika laba menurun maka harga saham juga ikut menurun. Oleh 

karena itu, variabel fundamental EPS dapat dijadikan input dalam penentuan dan 
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memprediksi harga saham bagi investor dan emiten. Bagi investor dan analisis 

yang akan melakukan investasi ataupun memprediksi harga saham maka perlu 

menjadikan EPS sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. 

Bagi emiten yang akan meningkatkan harga sahamnya di Pasar Modal maka 

dapat menempuh langkah memperbaiki kinerja perusahaan dengan meningkatkan 

EPS-nya karena perusahaan menjual saham dengan konsekuensi harus memenuhi 

tujuan investor yaitu mendapat keuntungan yang maksimal. Hal itu merupakan 

kewajiban perusahaan terhadap investor. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi 

maka kredibilitas perusahaan akan menurun. 

2. Return on Equity (ROE)  

Dari hasil pengujian hipotesis variabel ROE berpengaruh secara signifikan 

atau memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. Menurut Tandelilin 

(2003:240) ROE adalah rasio yang menggambakan sejauh mana kemampuan 

perusahaan dalam mengelola modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. 

Tandelilin menjelaskan bahwa ROE merupakan salah satu ukuran kinerja 

(performance measures) perusahaan pada rasio profitabilitas (profitability ratio) 

yang mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang 

dihasilkan dari penjualan dan investasi.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam menganalisa harga saham, 

investor melihat seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam mengelola modal 

sendiri untuk menghasilkan laba bersih. Apabila suatu perusahaan mempunyai 

ROE yang tinggi maka investor menganggap bahwa perusahaan telah 

menggunakan modalnya dengan seefisien mungkin yang berarti akan memberikan 

jaminan kepada investor untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan. 
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Dampaknya adalah minat investor terhadap saham perusahaan semakin besar yang 

mendorong pula pada kenaikan harga sahamnya. Sebaliknya apabila suatu 

perusahaan mempunyai ROE yang rendah maka investor menganggap bahwa 

perusahaan tersebut tidak menggunakan modalnya secara efisien sehingga minat 

investor akan menurun yang mendorong pula pada penurunan harga sahamnya. 

Hal ini di dukung penelitian yang di lakukan oleh Joko (2003), dimana hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa ROE memiliki hubungan positif dengan harga 

saham dan secara simultan maupun parsial, return on equity (ROE) memiliki 

pengaruh yang nyata (siginifikan) terhadap harga saham. akan tetapi tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan Karisma dan Ghozali Maskie (2003) 

dan Titis Enggraeni (2006). Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya 

perbedaan tersebut, antara lain perbedaan jenis industri yang diteliti dan 

perbedaan periode waktu penelitian. 

3. Volume Perdagangan Saham (Trading Volume Activity/TVA) 

Dalam penelitian ini hipotesis tidak terbukti atau TVA tidak berpengaruh 

tehadap harga saham. Meskipun secara teoritis TVA memiliki pengaruh positif 

terhadap harga saham. Menurut Eduardus Tandelilin (2003: 248) Keputusan 

analisa teknikal dalam menjual atau membeli saham di dasari oleh data-data harga 

dan volume perdagangan saham di masa lalu. Trading volume activity merupakan 

suatu instrument yang dapat di gunakan untuk melihat reaksi pasar modal 

terhadap informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan 

saham di pasar.  

Hasil penelitian ini di bertentangan dengan penelitian yang di lakukan oleh 

Lutfi Noerdiansyah (2007) meneliti tentang Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, 
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Suku Bunga The Fet, Dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Harga Saham 

Perbankan Tahun 2004-2006 di BEJ. Dimana harga saham TVA berpengaruh 

pada harga saham.  

Hal ini terjadi karena perbedaan jenis perusahaan yang diteliti dan 

perbedaan periode waktu penelitian. Pada penelitian ini diketahui bahwa investor 

lebih menyukai investasi jangka pendek untuk memperoleh capital gain. Menurut 

Sunariyah (2004), nilai suatu saham merupakan fungsi permintaan dan 

penawaran. Para analis teknikal lebih menekankan perhatian pada perubahan 

harga daripada tingkat harga maupun tingkat volume perdagangan, oleh karena itu 

analis lebih ditekankan untuk meramal trend perubahan harga tersebut.   

4. Harga Saham Masa Lalu 

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa harga saham masa lalu memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham LQ 45 pada periode waktu tahun 

2005-2007. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian terdahulu seperti 

Erina Karisma dan Ghozali Maskie (2003), dan Titis Enggraeni (2006) yang 

menyatakan bahwa baik secara simultan maupun parsial harga saham masa lalu 

memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. Dalam hal ini para nvestor 

menilai bahwa perilaku harga saham masa lalu dapat merefleksikan harga di masa 

akan datang.  

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa variabel harga saham masa lalu 

merupakan variabel bebas yang paling dominan berpengaruh terhadap harga 

saham. Hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Erina Karisma dan Ghozali Maskie (2003) Sutrisno (2007) yang menyatakan 

bahwa EPS merupakan variabel paling dominan.  
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Menurut Sunariyah (2004), para analisis teknikal cenderung lebih 

berkonsentrasi pada jangka pendek. Saat harga saham dipengaruhi secara 

dominan oleh harga saham masa lalu, hal ini berarti investor cenderung menyukai 

investasi jangka pendek untuk mendapat capital gain atau tidak menahan 

sahamnya dalam waktu lama untuk mendapatkan dividen, dan investor akan 

mendeteksi pergerakan harga dalam jangka waktu yang relatif pendek. Menurut 

Sunariyah (2004), Fokus analisis teknikal adalah ketepatan waktu. Penekanannya 

hanya pada perubahan harga. Harga saham masa lalu memegang peranan penting 

pada return investor karena pergerakan harga saham tersebut mempunyai pola 

tertentu. Oleh karena itu dengan melihat pola tersebut maka dapat diketahui 

timing mengenai waktu kapan membeli dan kapan menjual saham untuk 

memaksimalkan pendapatan investor.  
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