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RINGKASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

fundamental yaitu Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return 

On Equity (ROE), Book Value (BV), dan factor eksternal yaitu Tingkat Inflasi dan 

Tingkat Suku Bunga SBI terhadap harga saham perusahaan Property dan Real 

Estate yang terdaftar di BEI. 

Model yang digunakan dalam menganalisis pengaruh variabel-variabel 

tersebut di atas adalah model regresi linier berganda dengan menggunakan metode 

Ordinary least Square (OLS) dan memenuhi criteria BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimator). Populasi dalam peneltian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk 

dalam sector Property dan Real Estate yang dilakukan dengan metode purposive 

sampling, dimana dengan menggunakan metode tersebut terpilih 12 perusahaan 

yang memenuhi criteria untuk dijadikan sampel. 

Hasil penelitian menunjukkan semua variabel independent secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dari hasil penelitian juga dapat 

diketahui bahwa secara parsial hanya variabel EPS, ROE, dan BV berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Sedangkan, variabel PER, Tingkat Inflasi, dan 

Tingkat Suku Bunga SBI secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Variabel yang berpengaruh dominan terhadap harga saham dapat dilihat 

dari variabel yang memiliki nilai koefisien beta terbesar. Dari hasil analisis 

regresi, variabel EPS memiliki koefisien beta terbesar. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa variabel EPS menjadi variabel dominan yang mempengaruhi harga saham 

perusahaan Property dan Real Estate dibandingkan dengan variabel yang lainnya. 

 

Kata Kunci: Analisis Fundamental, Faktor Eksternal, EPS, PER, ROE, BV, 

Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Harga Saham. 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Perkembangan perekonomian Indonesia menunjukkan berbagai kemajuan 

setelah krisis ekonomi tahun 1998. Hal tersebut tercermin pada pertumbuhan 

ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. Selain itu, dari 

hasil survey yang dilakukan Lembaga Penelitian Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia (LPM-FEUI) indicator penting perbaikan keadaan ekonomi 

Indonesia dilihat dari pertumbuhan investasi riil, ekspor meningkat dan 

pertumbuhan kredit sector perbankan. Investasi riil tumbuh mencapai 11,1 persen 

pada triwulan ke tiga tahun 2004 bila dibandingkan pertumbuhan investasi tahun 

2003 hanya 1,9 persen (Mohammad, 2005). Investasi sangat berperan penting 

dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Semakin baik tingkat perekonomian 

suatu negara, maka semakin baik pula tingkat kemakmuran penduduknya. Tingkat 

kemakmuran yang lebih tinggi ini umumnya ditandai dengan adanya kenaikan 

tingkat pendapatan masyarakatnya. Dengan adanya peningkatan pendapatan 

tersebut, maka akan semakin banyak orang yang memiliki kelebihan dana, 

kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk disimpan dalam bentuk 

tabungan atau diinvestasikan dalam bentuk surat-surat berharga yang 

diperdagangkan dalam pasar modal.(Anonim) 

Pasar modal dapat berfungsi sebagai perantara (intermediaries) karena 

pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak 

yang mempunyai kelebihan dana. Dengan adanya pasar modal, pihak yang�



memiliki kelebihan dana (investor) dapat memilih alternatif investasi yang 

menghasilkan return yang paling optimal. Sedangkan pihak yang membutuhkan 

dana (perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut secara produktif. 

Di Indonesia, pasar modal merupakan salah satu sarana pembentukan 

modal dan alokasi dana yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat guna menunjang pembangunan nasional. Terdapat tiga aspek 

mendasar yang ingin dicapai pasar modal yaitu mempercepat proses perluasan 

partisipasi masyarakat dalam pemilikan saham-saham perusahaan, pemerataan 

pendapatan masyarakat melalui pemilikan saham, dan menggairahkan masyarakat 

dalam mengerahkan dan menghimpun dana untuk digunakan secara periodik. 

Pasar modal di Indonesia diharapkan mampu memberikan alternatif sumber dana 

eksternal yang berasal dari masyarakat (investor), sehingga nantinya kredit sektor 

perbankan dapat dialihkan untuk pembiayaan usaha industri kecil dan menengah. 

 Pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mendukung 

perkembangan pasar modal Indonesia, antara lain paket 24 Desember 1987 yang 

intinya memberikan kemudahan bagi perusahaan yang ingin go public, 

penghapusan pungutan-pungutan seperti fee pendaftaran dan pencatatan di bursa 

yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan 

memperbolehkan investor asing membeli saham perusahaan yang go pubic. 

Kemudian Paket Oktober 1988 (Pakto 88) yang berisi tentang penetapan pajak 

yang sama bagi bunga deposito dan dividen saham sebesar 15%, Paket Desember 

1988 (Pakdes 88) yang merupakan kebijakan pemerintah untuk memberi 

kesempatan bagi swasta nasional untuk menyelenggarakan bursa swasta dan 

menerapkan sistem company listed, serta Paket September 1997 yang berisi 



tentang kebijakan pemerintah untuk menghapus penentuan batas maksimum 

pembelian saham oleh investor asing kecuali bagi saham-saham perbankan. 

 Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling populer 

serta mampu mendorong berkembangnya pasar modal di Indonesia dengan 

melonjaknya jumlah transaksi saham dan semakin tingginya volume perdagangan 

saham yang diakibatkan oleh meningkatnya ekspektasi dari para investor. Dimana 

ekspektasi tersebut adalah return (tingkat pengembalian) yang diperoleh dengan 

risiko tertentu. Investor selalu mencari alternatif investasi yang memberikan 

return yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu.  

 Dalam upaya mencari alternatif investasi yang menguntungkan, maka para 

investor perlu melakukan analisa terhadap kondisi perekonomian, gejolak politik, 

kondisi perusahaan emiten, dsb. Dalam menganalisa hal-hal tersebut maka 

dibutuhkan informasi yang up to date, dapat dipercaya dan akurat agar analisa 

menjadi baik dan pada akhirnya membuat keputusan investasi yang tepat. 

Informasi-informasi yang diperlukan yaitu mengetahui variabel-variabel apa saja 

yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dan bagaimana bentuk hubungan antar 

variabel tersebut (Erina Kharisma dan Ghozali Maski, 2003).  Dengan mengetahui 

pengaruh variabel-variabel tersebut, investor dapat memiliki dapat memiliki 

strategi yang tepat dalam berinvestasi. Informasi tersebut pada dasarnya meliputi 

informasi yang bersifat keuangan dan non keuangan. Informasi keuangan berupa 

informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan, dimana laporan 

keuangan mencerminkan informasi tentang kinerja perusahaan. Dari laporan 

keuangan perusahaan ini, dapat diketahui indikator-indikator keuangan atau 

penurunan prestasi perusahaan yang merupakan informasi penting dalam 



pengembilan keputusan investasi di masa mendatang. Sedangkan informasi non 

keuangan berupa kondisi eksternal perusahaan, seperti kondisi bisnis atau industri 

dan kondisi makro ekonomi.  

 Untuk menginvestasikan dananya ke dalam sekuritas saham, investor 

memiliki beberapa alternatif analisis saham, yakni analisis fundamental dan 

teknikal. Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa 

datang dengan (1) mengestimasi nilai variabel-variabel fundamental yang 

mempengaruhi harga saham (2) menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut 

sehingga diperoleh taksiran harga saham (Suad Husnan, 1996). Analisis 

fundamental berkaitan erat dengan penilaian kinerja perusahaan. Sedangkan 

analisis teknikal adalah menganalisis harga saham berdasarkan informasi yang 

akan mencerminkan kondisi perdagangan, keadaan pasar saham, fluktuasi kurs 

dan volume transaksi pada masa lalu. Di dalam analisis teknikal harga saham 

ditentukan oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). 

Analisis fundamental berkaitan erat dengan penilaian kinerja perusahaan. 

Laporan keuangan tidak akan memberikan makna jika tidak dilakukan analisis 

lebih jauh terhadap angka-angka yang terkandung di dalamnya sehingga 

diperlukan suatu teknik analisis. Tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat dimengerti dengan cara mengorganisir 

data, mengukur, menganalisis, dan menginterprestasikan sehingga lebih berarti 

(Munawir, 2002). Untuk menganalisis kinerja perusahaan dapat digunakan rasio-

rasio keuangan. Menurut Munawir (2002) analisis rasio adalah suatu metode 

analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau 

laporan laba rugi secara individu atau kombinasi kedua laporan tersebut. 



Adapun beberapa informasi dari variabel-variabel fundamental yang dapat 

digunakan oleh investor sebagai acuan penilaian adalah analisis terhadap rasio 

Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) diperlukan karena dapat 

dipakai untuk mengestimasi nilai intrinsic suatu saham, selanjutnya dividen yang 

dibayarkan perusahaan pada dasarnya dibayarkan dari earning, dan yang terakhir 

adanya hubungan antara perubahan eraning dengan perubahan harga saham. 

Rasio Return On Equity (ROE) juga dipandang perlu karena rasio ini umumnya 

dipakai investor dalam melihat pertumbuhan profitabilitas perusahaan dan 

menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang 

bisa diperoleh pemegang saham.  Selain itu, rasio Book Value (BV) merupakan 

nilai suatu saham menurut pembukuan emiten. Dengan mengetahui nilai buku, 

pertumbuhan perusahaan dapat diketahui. 

Suad Husnan (1996) mengemukakan bahwa kondisi perusahaan tidak 

hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, tetapi faktor eksternal (makro 

ekonomi) juga mempengaruhi kondisi perusahaan. Analisis terhadap kondisi 

eksternal (makro) ini diperlukan  karena pasar modal mencerminkan apa yang 

terjadi pada perekonomian makro, dimana nilai investasi ditentukan oleh aliran 

kas yang diharapkan serta tingkat pengembalian yang disyaratkan atas investasi 

tersebut (Tandelilin, 2001:210). Kemampuan investor dalam memahami dan 

meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang, akan sangat berguna dalam 

pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Sehingga investor harus 

memperhatikan indicator ekonomi makro yang bisa membantu dalam memahami 

dan meramalkan kondisi ekonomi makro. 



Salah satu faktor eksternal (makro ekonomi) yang berpengaruh terhadap 

pasar modal adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan 

dengan kondisi ekonomi yang panas (overheated), artinya kondisi mengalami 

permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga 

harga-harga cenderung mengalami kenaikan (Tandelilin, 2001:212).  Inflasi yang 

terlalu tinggi juga akan menyebabkan penurunan daya beli uang (purchasing 

money). Sebaliknya jika tingkat inflasi suatu negara mengalami penurunan, hal ini 

merupakan sinyal yang positif bagi investor seiring dengan turunnya risiko daya 

beli uang dan risiko penurunan pendapatan riil. 

Faktor eksternal yang lain adalah tingkat suku bunga yang dapat 

mempengaruhi perubahan harga saham. Penurunan  suku bunga akan mengurangi 

beban emiten sehingga kinerja emiten akan membaik dan menyebabkan 

menguatnya harga saham. Penurunan suku bunga juga mendorong investor 

mengalihkan investasinya dari tabungan/deposito ke pasar modal (saham) 

sehingga volume perdagangan meningkat dan selanjutnya akan menaikkan harga 

saham. 

Industry Property dan Real Estate adalah salah satu industri yang cukup 

memberikan kontribusi terhadap investasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan 

ini melakukan aktivitasnya dengan membangun, menciptakan, serta 

mengembangkan berbagai kebutuhan masyarakat yang berupa rumah tempat 

tinggal, bangunan-bangunan perkantoran baik kantor pemerintah atau swasta, 

bangunan perhotelan, bangunan pusat perbelanjaan, serta infrastruktur-

infrastruktur lain yang vital seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara 

udara, stasiun, terminal, dan sebagainya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang 



Property dan Real Estate ini dinilai semakin diminati oleh para investor baik 

investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Hal ini disebabkan bisnis 

Property dan Real Estate mempunyai cakupan usaha yang amat luas sehingga 

bergairahnya bisnis ini pada gilirannya akan berpengaruh tehadap pertumbuhan 

ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Bisnis Property dan Real Estate juga 

menjadi indicator penting kesehatan ekonomi suatu Negara, sebab mampu 

member sinyal jatuh atau sedang bangunnya perekonomian sebuah Negara 

 Bisnis property merupakan salah satu bisnis yang menunjukkan performa 

yang baik  pada periode sebelum krisis ekonomi tahun 1997-1999. Keadaan ini 

sangat kondusif bagi iklim investasi dalam berbagai sektor, termasuk sektor 

industri property dan real estate. Bagi perusahaan sektor property dan real estate , 

periode tahun 1990 sampai tahun 1996  (periode sebelum krisis ekonomi) 

merupakan periode booming dengan semaraknya pembangunan kawasan 

perumahan, hunian mewah, kondominium, komplek perkantoran, kawasan wisata, 

agrowisata, dan resort terpadu. Namun pada periode krisis ekonomi, perusahaan 

sektor properti mulai lesu dan akhirnya terjadi property crash tahun 1998, dimana 

hampir seluruh perusahaan sektor ini mengalami kerugian. Selanjutnya 

membaiknya kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2000-2004 tidak 

terlepas dari stabilnya ekonomi makro dalam negeri yang berakibat membaik pula 

bisnis perumahan oleh pangembang (Business Information Focus, 2004). Bila 

perusahaan-perusahaan property dan real estate mampu menghasilkan laba 

seiring dengan potensi dari berkembangnya sector industry ini, maka para investor 

akan berminat menanamkan modal dalam bentuk saham property dan real estate, 



karena return dari penanaman modal terus meningkat. Secara tidak langsung, hal 

ini juga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga saham perusahaan tersebut. 

Dari uraian di atas, maka pada penelitian ini mencoba untuk melihat 

pengaruh variable fundamental yang terdiri dari  EPS, PER, ROE, BV, serta factor 

eksternal (makro ekonomi) yang terdiri dari Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku 

Bunga SBI terhadap harga saham, dalam hal ini saham perusahaan property dan 

real estate. Pemilihan atas variabel-variabel didasarkan bahwa variabel penelitian 

ini mempunyai informasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan capital gain, 

maupun dividen, karena secara teoritis variabel-variabel tersebut berdampak 

terhadap pergerakan harga-harga saham di pasar modal. 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran 

yang tepat bagi regulator maupun investor untuk memutuskan suatu kebijakan 

investasi di masa datang, yaitu dengan memanfaatkan informasi yang berkembang 

pada baik pada faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Dengan 

melakukan pengujian secara statistik, akan memberikan gambaran empiris dan 

lebih jelas bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel  tersebut bisa 

mempengaruhi harga saham- saham perusahaan property dan real estate. 

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul 

”PENGARUH BEBERAPA VARIABEL FUNDAMENTAL DAN EKSTERNAL 

TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Pada Perusahan Property Dan Real Estate 

Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode Pengamatan Tahun 2003-

2007)”. 

 



1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah variable fundamental yang terdiri dari EPS, PER, ROE, dan BV, 

serta factor eksternal yang terdiri dari  Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku 

Bunga SBI mempunyai pengaruh secara simultan terhadap harga saham 

pada perusahaan property dan real estate yang listing di BEI pada periode 

pengamatan tahun  2003-2007? 

2. Apakah variable fundamental yang terdiri dari EPS, PER, ROE, dan BV, 

serta factor eksternal yang terdiri dari Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku 

Bunga SBI mempunyai pengaruh secara parsial terhadap harga saham 

pada perusahaan property dan real estate yang listing di BEI pada periode 

pengamatan tahun  2003-2007? 

3. Dari variabel-variabel tersebut, yaitu EPS, PER, ROE, BV, Tingkat Inflasi, 

dan Tingkat Suku Bunga SBI, variabel manakah yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap harga saham pada perusahaan-perusahaan 

property dan real estate yang listing di BEI pada periode pengamatan 

tahun 2003-2007? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel EPS, PER, ROE, 

BV, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap harga saham. 



2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel EPS, PER, ROE, BV, 

Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap harga saham 

3. Untuk mengetahui manakah diantara variabel EPS, PER, ROE, BV, 

Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga SBI  yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap harga saham. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 

1.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas dan 

lebih mendalam mengenai dunia pasar modal, khususnya mengenai 

variable fundamental yang terdiri dari  EPS, PER, ROE, BV, dan 

faktor eksternal yang terdiri dari  Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku 

Bunga SBI serta pengaruhnya terhadap harga saham, sehingga 

akhirnya dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan juga untuk 

penelitian lebih lanjut. 

2. Hasil penelitian yang ada dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam  menganalisis teori yang telah didapatkan selama 

perkuliahan dengan lingkungan nyata yang ada di dunia bisnis, serta 

mengembangkan kemampuan berfikir analistis dan kritis terhadap 

masalah yang ada. 

 

 



b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi, baik 

untuk keperluan penelitian serupa ataupun untuk menambah khasanah 

pengetahuan tentang manajemen keuangan. 

2. Memberi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan penelitian lanjutan secara lebih mendalam dan 

komprehensif. 

3. Memberikan tambahan informasi kepada rekan-rekan mahasiswa, 

mengenai variabel fundamental  dan factor eksternal  serta 

pengaruhnya terhadap harga saham terutama pada perusahaan property 

dan real estate.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan dan penelitian  menyangkut analisis variabel-variabel yang 

berpengaruh terhadap harga saham sudah banyak dilakukan sebelumnya. Pada 

penelitian ini, variable yang diambil terdiri dari EPS, PER, ROE, BV, Tingkat 

Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga SBI yang berpengaruh terhadap  harga saham. 

Penelitian terdahulu berguna sebagai pertimbangan dan pedoman agar 

penelitian yang akan dilakukan dapat dibandingkan dan saling melengkapi,  

beberapa penelitian terdahulu disajikan pada Lampiran 1 yang mengangkat topic 

yang hampir sama. 

Adapun beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah sebagai berikut: 

1. Variabel-variabel yang dijadikan dasar penelitian, dimana pada penelitian 

ini variabel yang diteliti adalah EPS, PER, ROE, BV, Tingkat Inflasi, dan 

Tingkat Suku Bunga SBI. 

2. Periode penelitian, dimana periode penelitian pada penelitian ini adalah 

lima tahun yakni mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. 

 

2.2 Pasar Modal 

2.2.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal atau bursa efek sebenarnya sama dengan pasar-pasar lainnya, 

yaitu tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli, hanya saja di bursa efek�



yang diperdagangkan adalah efek (surat berharga). Sebagaimana yang tertuang 

dalam Keputusan Presiden (Kepres) No.60 Tahun 1988 menyebutkan bahwa pasar 

modal adalah bursa yang merupakan sarana untuk mempertemukan penawaran 

dan permintaan dana jangka panjang dalam bursa efek. Sedangkan menurut 

Undang-undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 pasal 1 angka 3 (dalam 

www.idx.co.id), pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. 

Menurut Dahlan Siamat (2004:249) yang dimaksud dengan pasar modal 

dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi dimana efek-efek 

diperdagangkan yaitu yang disebut dengan Bursa Efek. Sedangkan menurut 

Kasmir (2002:193) pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan 

pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual 

dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sedangkan 

pembeli merupakan pihak yang ingin membeli modal perusahaan. 

 Menurut Tandelilin (2001:11) pasar modal adalah pertemuan antara pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas. Di tempat inilah, para pelaku pasar yaitu individu 

atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana melakukan investasi dalam 

surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya, ditempat itu pula 

perusahaan yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara 

listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten 

(Sunariyah, 2006:5). 



 Kebutuhan dana jangka pendek umumnya diperoleh di pasar uang 

(misalnya bank komersial). Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk 

meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham dan 

obligasi. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya 

pihak yang mempunyai kelebihan dana (investor) dengan pihak yang kekurangan 

dana (emiten) untuk memperdagangkan surat berharga yang berjangka panjang 

dalam bentuk efek. 

2.2.2 Jenis-jenis Pasar Modal 

Penjualan saham kepada masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa cara. 

Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan jenis ataupun bentuk pasar modal 

dimana sekuritas tersebut diperjualbelikan. Jenis-jenis pasar modal tersebut ada 

beberapa macam, menurut Jogiyanto (2000:15) adalah: 

1. Pasar Perdana 

 Pasar perdana adalah pasar dimana penawaran saham dari perusahaan 

yang menerbitkan saham (emiten) kepada investor atau public selama waktu yang 

ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan 

di pasar sekunder. Hal ini sering disebut Initial Public Offering (IPO) atau 

tambahan surat berharga baru jika perusahaan sudah go public (sekuritas 

tambahan ini sering disebut dengan seasoned new issues). 

2. Pasar sekunder 

 Didefinisikan sebagai perdagangan saham melewati masa penawaran pasar 

perdana. Sedangkan harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan 



dan penawaran antara penjual dan pembeli. Jadi pasar sekunder merupakan tempat 

perdagangan surat berharga yang beredar. 

3. Pasar ketiga 

Pasar ketiga merupakan pasar perdagangan surat berharga pada saat pasar 

kedua tutup. Pasar ketiga dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli 

dan penjual pada saat pasar kedua tutup. Sedangkan menurut Sunariyah (2006:12) 

pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa. Di 

Indonesia, pasar ketiga ini disebut bursa paralel yang merupakan suatu sistem 

perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi, dalam bentuk pasar 

sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh perserikatan perdagangan uang dan 

efek yang diawasi dan dibina oleh badan pengawas pasar modal. Pasar ketiga ini 

tidak memiliki pusat lokasi perdagangan yang dinamakan floor trading (lantai 

bursa). Operasi yang ada pada pasar ketiga berupa pemusatan informasi yang 

disebut trading information. Dalam system perdagangan ini pialang dapat 

bertindak sebagai pedagang efek maupun sebagai perantara pedagang. 

4. Pasar keempat 

Pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan di antara institusi 

berkapasitas besar untuk menghindari komisi untuk broker. Pasar keempat 

umumnya menggunakan jaringan komunikasi untuk memperdagangkan saham 

dalam jumlah blok yang besar. Contoh pasar keempat ini misalnya Instinet yang 

dimiliki oleh Reuter yang menangani lebih dari satu milyar lembar saham tiap 

tahunnya. 

 



Sedangkan bila ditinjau dari proses transaksinya, pasar modal menurut 

Sunariyah (2006:14-15)  dibagi menjadi : 

1. Pasar Spot 

Pasar spot adalah bentuk pasar keuangan dimana sekuritas atau jasa 

keuangan akan diserahterimakan secara spontan. Kalau seseorang membeli suatu 

jasa finansial, maka pada saat itu juga akan menerima jasa yang dibeli tersebut. 

2. Pasar Futures atau Forward 

Pasar Futures atau Forward adalah  pasar keuangan dimana sekuritas atau 

jasa keuangan akan diselesaikan pada kemudian hari atau beberapa waktu sesuai 

ketentuan. Dimana di dalam proses transaksi tersebut, dimuat  kesepakatan waktu 

terjadinya transaksi dan saat penyerahan harus dilakukan. Dengan demikian, 

perpindahan kekayaan dalam transaksi semacam ini memerlukan jangka waktu 

tertentu, yaitu harga transaksi ditentukan hari ini sedangkan penyerahan barang 

akan dilakukan di masa yang akan datang. 

3. Pasar Opsi 

�� Pasar opsi adalah  pasar keuangan yang memperdagangkan hak untuk 

menentukan pilihan terhadap saham atau obligasi. Pilihan tersebut adalah 

persetujuan atau kontrak hak pemegang saham untuk membeli atau menjual dalam 

waktu tertentu. Kontrak ini terjadi diantara entitas yang melakukan kontrak 

terhadap opsi yang diperjualbelikan. Hak opsi harus ditegaskan dalam kontrak, 

bahwa kesempatan hanya dapat digunakan dalam waktu periode tertentu. 

 

 

 



2.2.3 Peranan dan Fungsi Pasar Modal 

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Pasar modal memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal 

menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender (pihak yang 

mempunyai kelebihan dana) ke borrower (pihak yang memerlukan dana). Dengan 

menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, lenders mengharapkan 

akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Bagi borrowers 

tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka melakukan investasi 

tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan. Fungsi ini 

juga dilakukan oleh mediasi keuangan lainnya, seperti lembaga perbankan. Hanya 

bedanya dalam pasar modal diperdagangkan dana jangka panjang. 

Fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh para 

borrowers dan lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam 

kepemilikan langsung aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. 

Ada beberapa peranan pasar modal yang diperoleh dari www.idx.co.id 

(2006) antara lain: 

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 

2. Memberikan fasilitas investasi bagi investor sekaligus memungkinkan 

upaya diversifikasi. 

3. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat 

menengah. 



4. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, serta 

menciptakan iklim berusaha yang sehat. 

5. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik. 

6. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek. 

7. Alternative investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko 

yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi 

investasi. 

8. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan acses 

social control. 

9. Sumber pembiayaan jangka panjang bagi emiten. 

Weston dan Copeland (1995:105) turut menambahkan, bahwa pasar modal 

yang terorganisir sekurang-kurangnya memiliki empat peran ekonomi, yaitu: 

1. Pasar modal mampu memperlancar proses investasi dengan 

menyelenggarakan pasar yang efektif, murah, dan efisien. 

2. Pasar modal mampu menyelenggarakan transaksi yang terus menerus. 

3. Harga surat berharga relative lebih stabil dengan adanya operasi bursa 

surat berharga. 

4. Pasar modal membantu dalam penyerapan saham yang baru diterbitkan. 

2.2.4 Pasar modal Indonesia 

Pasar modal adalah suatu tempat dalam arti fisik yang terorganisasi 

dimana efek-efek diperdagangkan disebut Bursa Efek. Pengertian Bursa Efek atau 

Stock Exchange adalah suatu system yang terorganisasi yang mempertemukan 

penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui 



wakil-wakilnya (Tandelilin, 2001:13). Fungsi dari bursa efek antara lain adalah 

menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui 

mekanisme pasar. 

Lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan pasar modal di 

Indonesia, terdiri dari (Sunariyah, 2006:45): 

1. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 

 Bapepam merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas : pertama, 

mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga saham (efek) 

dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar, dan efisien serta 

melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum. Kedua, melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga dan profesi-profesi 

penunjang yang terkait dengan pasar modal. Ketiga, memberi pendapat kepada 

Menteri Keuangan mengenai pasar modal beserta kebijakan operasionalnya. 

2. Pelaksana Bursa 

 Bursa efek menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 

tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan 

sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek 

pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. 

3.  Perusahaan yang go public (emiten) 

 Adalah pihak yang melakukan emisi atau telah melakukan penawaran umum 

surat berharga. Pihak ini membutuhkan dana guna membelanjai operasi 

maupun rencana investasi.  



4. Perusahaan Efek 

 Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha untuk 

beberapa kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, 

manajer investasi, atau penasehat investasi. 

5. Lembaga Kliring dan Penyelesaian Penyampaian 

 Adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan kliring dan penyelesaian 

transaksi yang terjadi di bursa efek, serta penyimpanan efek serta penitipan 

harta untuk pihak lain. 

6. Reksa Dana (investment fund) 

 Perusahaan Reksa Dana adalah pihak yang kegiatan utamanya melakukan 

investasi, investasi kembali (reinvestment) atau perdagangan efek. 

7. Lembaga Penunjang Pasar Modal 

 Lembaga penunjang pasar modal meliputi tempat penitipan harta, biro 

administrasi efek, wali amanat, atau penanggung yang menyediakan jasanya. 

8. Profesi penunjang pasar Modal 

 Terdiri dari akuntan, notaris, perusahaan penilai (appraisal), dan konsultan 

hukum. 

9. Pemodal (investor) 

 Adalah pihak perorangan maupun lembaga yang menanamkan modalnya 

dalam efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal. 



2.2.5 Instrumen Pasar Modal 

Menurut (Siamat,2004:267) instrumen pasar modal adalah semua surat 

berharga (efek) yang umumnya diperjualbelikan melalui pasar modal. Sedangkan 

pengertian efek menurut UU RI No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal, efek 

adalah surat berharga yang dapat berupa surat pengakuan hutang, surat berharga 

komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi 

secara kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek. Sifat 

efek yang biasa diperdagangkan di pasar modal biasanya berjangka panjang. 

Menurut Dahlan Siamat (2004:267), beberapa instrumen pasar modal 

diantaranya adalah : 

1. Saham atau stocks 

 Saham atau stocks merupakan surat tanda bukti atau kepemilikan bagian 

modal pada suatu perusahaan. 

2. Obligasi atau bonds 

 Obligasi atau bonds adalah surat bukti hutang dari emiten yang dijamin oleh 

penanggung bank yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji 

lainnya, serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh 

tempo. Jadi surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa 

pemilik kertas tersebut telah membeli hutang perusahaan yang membeli 

obligasi. 

 



3.  Opsi atau options 

 Merupakan efek yang bukan diterbitkan oleh emiten. Call option memberikan 

hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga yang telah 

ditentukan sebelumnya. Sedangkan put option memberikan hak kepada 

pemegangnya untuk menjual saham tertentu dengan harga dan hari yang telah 

ditentukan. 

4.  Warrant 

 Warrant merupakan salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh 

perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 

saham dengan syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu.  

5.  Rights 

 Merupakan  hak yang diberikan kepada pemiliki saham biasa untuk membeli 

tambahan penerbitan saham baru. 

2.3 Investasi 

2.3.1 Pengertian Investasi 

Istilah investasi memiliki beberapa pengertian. Dimana investasi 

merupakan kegiatan penundaan konsumsi sekarang untuk menanamkan sejumlah 

dana pada satu atau lebih aset saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan 

atau peningkatan atas nilai investasi di masa yang akan datang. Sedangkan 

pengertian investasi sebagaimana yang ada dalam Pernyataan Standart Akuntansi 

(PSAK) No.13 tentang Akuntansi untuk Investasi menjelaskan bahwa investasi 



adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan 

melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, dividen, dan royalty. 

 Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk 

digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu (Jogiyanto, 

2007:5). Sedangkan menurut Tandelilin (2001:3), investasi adalah komitmen atas 

sejumlah dana dan sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan 

tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. 

 Menurut Sunariyah (2006:4), investasi adalah penanaman modal untuk 

satu atau lebih aktiva dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Keputusan penanaman 

modal tersebut dapat dilakukan oleh suatu individu atau suatu entitas yang 

mempunyai kelebihan dana. 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi 

merupakan penanaman modal dalam rangka penundaan konsumsi sekarang untuk 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, dimana hasil dari investasi 

tersebut dapat berupa bunga, dividen, dan royalty. 

2.3.2 Tujuan Investasi 

Menurut Tandelilin (2001:4) beberapa tujuan masyarakat melakukan 

investasi adalah: 

• Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang.  



Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidup 

dari waktu  ke waktu atau berusaha bagaimana mempertahankan tingkat 

pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. 

• Mengurangi tekanan inflasi 

Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau obyek lain, 

seseorang dapat menghindarkan risiko penurunan nilai kekayaan atau hak 

miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. 

• Dorongan untuk menghemat pajak 

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat 

mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas 

perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang 

usaha tertentu. 

2.3.3 Jenis Investasi 

 Menurut Sunariyah  (2006:4) investasi terdiri dari 2 (dua) bagian utama, 

yaitu : 

1. Aktiva riil adalah aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang 

seni dan real estate. 

2. Aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah institusi atau perusahaan 

dapat dilakukan dengan dua cara : 

a. Investasi langsung (direct investment) dilakukan dengan membeli aktiva 

keuangan dari sebuah perusahaan yang diperjualbelikan di pasar uang 



(money market), pasar modal (capital market), atau di pasar turunan 

(derivative market).  

Menurut Jogiyanto (2007:7) macam-macam investasi langsung adalah: 

1. Investasi langsung yang tidak bisa diperjualbelikan, berupa 

tabungan dan deposito. 

2. Investasi langsung yang dapat diperjualbelikan : 

a. Investasi langsung di pasar uang, berupa T-Bill dan deposito 

dapat dinegosiasikan. 

b. Investasi langsung di pasar modal : 

• Surat-surat berharga berpendapatan tetap (fixed-income 

securities): T-Bond, Federal Agency Securities, 

Municipal Bond, Corporate Bond, dan Compartible 

Bond. 

• Saham-saham (equity securities) : saham preferen 

(preffered stock) dan saham biasa (common stock). 

c. Investasi langsung di pasar turunan : 

• Opsi : Warrant, Put Option, dan Call Option. 

• Future Contract 

b. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari 

perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan 

dari perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan investasi dapat 

diklasifikasikan sebagai unit investment trust, closed-ended investment 

companies, dan open-ended investment companies 

 



Gambar 2.1 

Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung 

 

 

 

Sumber: Jogiyanto (2007:7) 

2.3.4 Proses Investasi 

  Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan 

bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi 

(Tandelilin,2001:5). Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah 

pemahaman hubungan antara return yang diharapkan dan risiko suatu investasi. 

1. Dasar keputusan investasi, terdiri dari: 

a. Return 

 Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya 

merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (opportunity cost) dan risiko 

penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Dalam konteks manajemen 

investasi, perlu dibedakan antara return yang diharapkan (expected return) dan 

return yang terjadi (realized return). Return yang diharapkan merupakan tingkat 

return yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Sedangkan return 

yang terjadi atau return actual merupakan tingkat return yang telah diperoleh 

investor pada masa lalu. 
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b. Risiko 

 Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan return actual yang berbeda 

dengan return yang diharapkan. Sikap investor terhadap risiko akan sangat 

bergantung kepada prefensi investor tersebut terhadap risiko. Investor yang lebih 

berani akan memilih risiko investasi yang lebih tinggi, yang akan diikuti oleh 

harapan tingkat return yang tinggi pula. Demikian sebaliknya, investor yang tidak 

mau menanggung risiko yang terlalu tinggi, tentunya tidak akan bisa 

mengharapkan tingkat return yang terlalu tinggi. 

c. Hubungan tingkat risiko dan return yang diharapkan 

  Hubungan antara risiko dan return yang diharapkan merupakan hubungan 

yang bersifat searah dan linier, dimana semakin besar risiko suatu asset, semakin 

besar pula return yang diharapkan atas asset tersebut dan sebaliknya. 

2. Proses Keputusan Investasi 

 Proses keputusan investasi terdiri dari lima tahap keputusan yang berjalan 

terus menerus sampai tercapai keputusan yang terbaik. Menurut Fabozzi (1999:2) 

tahap-tahap keputusan investasi meliputi lima tahapan, antara lain: 

1) Menetapkan Sasaran Investasi 

Menetapkan sasaran investasi merupakan langkah pertama dalam investasi 

yang disesuaikan dengan instansi masing-masing dan tujuan yang ingin 

dicapai masing-masing pula. 

 



2) Membuat Kebijakan Investasi 

Langkah kedua ini meliputi pembuatan pedoman kebijakan untuk 

memenuhi sasaran investasi. Penetapan kebijakan dimulai dengan 

keputusan alokasi aktiva/aset. Yaitu, investor harus memutuskan 

bagaimana dana institusi sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-

kelompok aktiva utama yang ada seperti saham, obligasi, real estate, dan 

sekuritas-sekuritas luar negeri. 

3) Pemilihan Strategi Portofolio 

Strategi-strategi portofolio dapat dibedakan menjadi dua yaitu strategi 

aktif dan pasif. Strategi portofolio aktif menggunakan informasi-informasi 

yang tersedia dan teknik-teknik peramalan untuk memperoleh kinerja yang 

lebih baik meliputi harapan terhadap faktor-faktor aktiva yang dapat 

mempengaruhi kinerja dari kelompok aktiva dibandingkan portofolio yang 

hanya didiversifikasi secara luas. Sedangkan strategi portofolio pasif 

melibatkan input ekspektasional minimal dan sebagai gantinya tergantung 

pada diversifikasi untuk mencocokkan kinerja dari beberapa indeks pasar. 

4) Pemilihan aktiva 

Setelah starategi portofolio dipilih, langkah selanjutnya adalah memilih 

aktiva tertentu untuk dimasukkan dalam portofolio. Hal ini membutuhkan 

evaluasi terhadap masing-masing sekuritas. 

 

 



5) Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja 

Langkah ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan selanjutnya 

pengevaluasian kinerja tersebut secara relatif terhadap beberapa patok 

duga (benchmark). Patok duga (benchmark) kinerja dari serangkaian 

sekuritas yang telah ditentukan untuk tujuan perbandingan.   

2.3.5 Strategi Investasi 

 Menurut Dahlan Siamat (2004:274), beberapa strategi yang dapat 

digunakan dalam melakukan investasi di Bursa Efek khususnya dalam bentuk 

saham, antara lain sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam suatu portofolio. 

 Strategi ini dapat memperkecil risiko investasi karena risiko akan tersebar ke 

berbagai jenis saham. 

2. Beli di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa. 

3. Beli dan simpan. 

 Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan 

analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk 

berkembang yang cukup pesat dalam beberapa tahun mendatang, sehingga 

sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar pada saat 

itu. 

 

 



4. Beli saham tidur. 

 Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham 

tidur ini bisa disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit 

atau dikuasai oleh investor institusi dan pemilik saham lama (pendiri 

perusahaan). Membeli saham tidur ini diperlukan kesabaran investor terhadap 

perkembangan harga saham perusahaan yang bersangkutan. 

5. Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. 

 Investor yang memilih strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Mereka 

akan cepat-cepat melepas saham-saham yang diperkirakan harganya akan 

mengalami penurunan atau membeli saham yang menurut anggapan investor 

akan mengalami kenaikan kurs. 

6. Konsentrasi pada industri tertentu. 

 Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi 

suatu jenis industri, sehingga mengetahui prospek perkembangannya di masa 

yang akan datang. 

7.  Reksa Dana. 

 Melakukan investasi dengan membeli unit penyertaan atau saham yang 

diterbitkan oleh reksa dana. Strategi ini cocok bagi investor yang tidak 

memiliki cukup waktu melakukan analisis pasar atau tidak ada akses 

informasi. 

 



2.3.6 Risiko Investasi 

  Pembelian surat berharga perusahaan go public di pasar modal 

membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar risiko dapat dikendalikan sekecil 

mungkin.  Menurut Tandelilin (2001:48) investor dihadapkan oleh adanya 

beberapa risiko, antara lain: 

1. Risiko Suku Bunga 

Perubahan suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu 

investasi. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara 

terbalik, ceteris paribus. Artinya, jika suku bunga meningkat, maka harga 

saham akan turun dan sebaliknya jika suku bunga turun, maka harga 

saham akan naik. 

2. Risiko Pasar 

Fluktuasi pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi variabilitas return 

suatu investasi disebut sebagai investasi pasar. Fluktuasi pasar biasanya 

ditunjukkan oleh berubahnya indeks pasar saham secara keseluruhan. 

3. Risiko Inflasi 

Risiko inflasi dapat pula disebut dengan risiko daya beli, dimana jika 

inflasi meningkat investor biasanya menuntut tambahan premi inflasi 

untuk mengkompensasikan daya beli yang dialaminya. 

4. Risiko Bisnis 

Adalah risiko yang terjadi dalam menjalankan bisnis dalam suatu jenis 

industri. 

5. Risiko Finansial 

Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan 

utang dalam pembiayaan modalnya. Semakin besar proporsi hutang yang 

digunakan perusahaan, semakin besar risiko finansial yang dihadapi 

perusahaan. 

6. Risiko Likuiditas 

Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan 

perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin cepat suatu 

sekuritas diperdagangkan, semakin likuid sekuritas tersebut, demikian 

sebaliknya. 

 



7. Risiko Nilai Tukar Mata Uang 

Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik 

(negara perusahaan tersebut) dengan nilai mata uang negara lainnya. 

8. Risiko Negara 

Risiko ini juga disebut sebagai risiko politik, karena sangat berkaitan 

dengan kondisi perpolitikan suatu negara. 

2.4 Saham 

2.4.1 Pengertian Saham  

Menurut Darmaji dan Fakhruddin (2001:5), saham dapat didefinisikan 

sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa 

besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. 

Sedangkan menurut Anoraga dan Pakarti (2001:58) pengertian saham 

adalah suatu surat berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan individu 

maupun institusi dalam perusahaan. Dimana, apabila investor membeli saham, 

maka investor tersebut disebut sebagai pemegang saham perusahaan tersebut. 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa saham adalah 

tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan usaha disebut sebagai 

pemegang saham  yang mendapatkan modal dalam suatu perusahaan tersebut. 

 

 



2.4.2 Karakteristik Saham 

 Saham merupakan investasi yang tergolong financial assets dan 

merupakan surat berharga yang di dalamnya tertulis besarnya kepemilikan atas 

sebuah perusahaan (Manurung, 1992) Dalam Amenah (2002). Dengan  

berinvestasi dalam suatu  perusahaan, menurut Sunariyah (2006:48) investor 

secara otomatis ikut serta dalam  perusahaan tersebut dan mempunyai hak untuk 

mendapat bagian keuntungan yang berupa: 

• Dividen, yaitu pembagian  keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit 

yang dibagikan kepada pemegang saham. Jika seorang pemodal ingin 

mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham 

dalam kurun waktu yang relative lama yaitu hingga kepemilikan saham 

tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham 

yang berhak  mendapatkan dividen. Umumnya, dividen merupakan daya 

tarik bagi pemegang saham dengan orientasi jangka panjang. Dimana 

dividen yang dibagikan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap 

pemegang saham diberikan berupa uang tunai dalam jumlah Rupiah 

tertentu untuk setiap saham. Dan dapat berupa dividen saham yang berarti 

kepada pemegnag saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga 

jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan 

pembagian dividen.  

• Capital gain, yaitu kenaikan harga jual saham di atas harga belinya, 

dimana capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham 

di pasar sekunder. Capital gain merupakan keuntungan yang diharapakan 

oleh investor dengan orientasi jangka pendek.  



2.4.3 Jenis-jenis Saham  

Dalam jual beli saham di bursa efek, saham merupakan instrumen yang 

paling dominan diperdagangkan. Menurut Dahlan Siamat (2004:268) saham dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1). Saham Preferen (Prefered Stock) 

Menurut Jogiyanto (2007:67) saham preferen merupakan saham yang 

memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi 

yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil 

yang tetap berupa dividen preferen. Seperti saham biasa, dalam hal likuidasi, 

klaim pemegang saham preferen di bawah klaim obligasi. Ada beberapa 

karakteristik dari saham preferen adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh hak lebih dulu memperoleh dividen 

b. Tidak memiliki hak suara 

c. Dapat mempengaruhi manajamen perusahaan terutama dalam 

pencalonan pengurus 

d. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham 

lebih dahulu setelah kreditor apabila perusahaan dilikuidasi 

e. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba 

perusahaan di samping yang diterima secara tetap. 

Untuk menarik minat investor terhadap saham preferen dan untuk 

memberikan alternatif yang menguntungkan bagi perusahaan yang mengeluarkan 

saham preferen, menurut Jogiyanto (2007:70) beberapa saham preferen yang telah 

dibentuk adalah sebagai berikut: 

 



1. Convertible Preferred Stock 

Saham preferen dalam bentuk ini memungkinkan pemegangnya untuk 

menukar saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang telah 

ditentukan.  

2. Callable  Preferred Stock 

Bentuk lain dari saham preferen adalah memberikan hak kepada 

perusahaan yang mengeluarkan untuk membei kembali saham dari 

pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai 

tertentu. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nilai nominal 

sahamnya. 

3. Floating atau Adjustable-rate Preferred Stock 

Saham preferen ini merupakan saham inovasi dari Amerika Serikat yang 

dikenalkan pada tahun 1982. Saham preferen ini tidak membayar dividen 

secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat 

return dari sekuritas Treasury Bill. 

2). Saham biasa (common stock)  

Merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap 

pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan 

itu dilikuidasi. Saham biasa berbeda dari saham preferen dalam hal pembayaran 

dividen. Pada  saham biasa, besarnya dividen tidak pasti dan tidak jelas 

jumlahnya. Perusahaan tidak wajib memberikan dividen setiap tahun meskipun 



perusahaan tersebut memperoleh laba. Menurut Dahlan Siamat (2004:268) 

beberapa karakteristik dari saham biasa adalah sebagai berikut: 

a. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba 

b. Memiliki hak suara 

c. Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut 

dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

Menurut Dahlan Siamat (2004:268-269) jenis-jenis dari saham biasa 

adalah sebagai berikut: 

a. Saham blue chip yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan 

yang terkenal lebih lama memperlihatkan kemampuannya memperoleh 

keuntungan dan pembayaran dividen. Biasanya perusahaan tersebut 

memiliki stabilitas usaha yang tinggi dan unggul dalam industri yang 

sejenis dan menjadi standar penilaian dalam mengukur perusahaan-

perusahaan. 

b. Saham pendapatan (income stock) yaitu saham yang emitennya mampu 

membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan 

tahun-tahun sebelumnya. 

c. Saham pertumbuhan (growth stock) yaitu saham yang emitennya 

merupakan pemimpin dalam industrinya dan beberapa tahun terakhir 

berturut-turut mampu mendapatkan hasil di atas rata-rata. Dalam 

kenyataannya banyak blue chips juga tergolong sebagai growth stock. 



d. Emerging Growth Stock yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan 

yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun 

dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. 

e. Saham spekulatif (speculative stock) yaitu pada prinsipnya semua saham 

biasa yang diperdagangkan di Bursa Efek dapat digolongkan dalam 

speculative stock. Karena pada saat membeli saham emiten tidak dapat 

memberikan suatu janji, tidak ada kepastian bahwa dana pada akhirnya 

diterima emiten pada waktu menjual saham tersebut akan bertambah atau 

berkurang. 

f. Saham siklikal (cyclical stock) yaitu saham perusahaan yang 

keuntungannya berfluktuasi dan dipengaruhi oleh siklus usaha. Apabila 

kondisi bisnis membaik, keuntungan perusahaan ikut membaik dan 

meningkat. Sejalan dengan itu, saham perusahaan mengalami kenaikan. 

Emiten saham ini biasanya ialah semen, industri baja, mesin, otomotif, real 

estate, dll. 

g. Saham defensive (defensive stock) adalah saham yang tidak terpengaruh 

oleh pergerakan situasi ekonomi makro atau kondisi bisnis secara umum. 

Pada saat resesi, harga saham ini tetap tinggi sebab mampu memberikan 

dividen yang tinggi. Emiten saham ini biasanya bergerak di bidang industri 

yang produknya benar-benar dibutuhkan oleh konsumen, seperti industri 

makanan dan farmasi. 

 

2.4.4 Harga Saham 



 Menurut para fundamentalis, yakni para penganut analisis fundamental, 

harga saham merupakan refleksi dari nilai perusahaan yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, dalam  melakukan penilaian saham menurut pendekatan fundamental 

dapat digunakan teknik analisis rasio (Siamat, 2004:277). Dalam efisiensi 

penetapan harga, harga pada segala keadaan mencerminkan semua informasi yang 

tersedia sesuai dengan penilaian sekuritas (Fabozzi, 1999:244). 

Adapun definisi lain mengenai harga saham seperti berikut. Harga pasar 

(market price) merupakan harga terakhir yang dilaporkan saat saham terjual di 

bursa. Harga saham dalam definisi ini ditentukan oleh mekanisme permintaan dan 

penawaran saham di pasar modal. Harga penutupan (closing price) merupakan  

harga yang diminta penjual atau pembeli pada akhir hari bursa 

(Widoatmodjo,1996). Perubahan harga saham di pasar modal dipengaruhi oleh 

factor-faktor di bawah ini ( Siti Resmi, 2002): 

1. Harapan investor terhadap tingkat keuntungan dividen untuk masa yang 

akan datang. Jika laba atau dividen suatu saham tersebut stabil maka harga 

saham cenderung stabil. Namun sebaliknya, jika laba atau dividen suatu 

saham berfluktuasi maka harga saham akan berfluktuasi pula. 

2. Tingkat pendapatan perusahaan. Tingkat pendapatan perusahaan yang 

tercermin dari EPS terkait erat dengan peningkatan harga saham. Apabila 

fluktuasi EPS makin tinggi maka perubahan harga saham juga tinggi. 

3. Kondisi perekonomian saat ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masa lalu. 

Apabila kondisi ekonomi stabil dan mantap maka investor optimis terhadap 



kondisi perekonomian yang akan datang sehingga harga saham cenderung 

stabil dan sebaliknya. 

Lebih lanjut bahwa harga saham suatu perusahaan tergantung pada 1). 

Proyeksi EPS 2) Jangka waktu penerimaan earnings 3) Risiko dari earnings yang 

diproyeksikan 4) Penggunaan hutang 5) Kebijakan dividen (Brigham dan Gapensi, 

1996) Dalam Luthan dan Rofiqoh (2004). 

2.4.5 Penilaian Saham 

Investasi saham merupakan salah satu investasi yang memiliki risiko 

tinggi, oleh karena itu seorang investor perlu melakukan penilaian terhadap 

saham. Penilaian ini dimaksudkan agar investor memiliki gambaran mengenai 

harga saham yang wajar, hasil (dividen) yang akan diperoleh, kelangsungan hidup 

dari sebuah investasi, serta waktu yang tepat untuk berinvestasi atau melepaskan 

suatu investasi 

Menurut Tandelilin (2001:183) dalam penilaian saham dikenal adanya tiga 

jenis nilai, yaitu: nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsic saham. Nilai buku 

merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit 

saham (emiten). Nilai pasar adalah nilai saham di pasar, yang ditunjukkan dengan 

harga saham tersebut di pasar. Dan nilai intrinsic adalah nilai saham yang 

sebenarnya atau seharusnya terjadi. 

 Analisis atau penilaian saham bertujuan untuk menaksir nilai intrinsik 

(intrinsic value) suatu saham dan kemudian membandingkannya dengan harga 

pasar suatu saham tersebut pada saat ini (current market price). Sedangkan nilai 

intrinsik (NI) menunjukkan present value arus kas yang diharapkan dari suatu 



saham. Menurut Tandelilin (2001:183) pedoman yang dipergunakan adalah 

sebagai berikut: 

1) Apabila NI > harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai 

undervalued (harganya terlalu rendah), oleh karena itu saham layak untuk 

dibeli atau ditahan apabila saham tersebut telah dimiliki. 

2) Apabila NI < harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai overvalued 

(harganya terlalu mahal) oleh karena itu layak dijual. 

3) Apabila NI = harga pasar saat ini maka saham tersebut dinilai wajar 

harganya dan dan dalam kondisi keseimbangan. 

Untuk dapat menilai saham, maka investor perlu menilai dan 

memperkirakan saham-saham mana yang akan mengalami peningkatan atau 

penurunan harga, dan emiten mana yang mampu membagikan dividen yang tinggi 

sehingga investor mendapatkan return sesuai yang diharapkan.  

Menurut Jogiyanto (2007:89) terdapat dua pendekatan dalam menilai 

saham adalah sebagai berikut: 

1) Analisis Fundamental 

Analisis fundamental digunakan untuk mengevaluasi prospek masa 

mendatang, pertumbuhan dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam 

kaitannya dengan perekonomian secara makro, ekonomi nasional, perkembangan 

bidang industri perusahaan dan kondisi perusahaan itu sendiri. Dimana di dalam 

analisis ini dilakukan melalui estimasi nilai dari faktor-faktor fundamental seperti 

Return On Asset (ROA), Return On Investment (ROI), Return On Equity (ROE), 



Book Value (BV), Debt Equity Ratio (DER), Deviden Earning, Price Earning 

Ratio (PER), Earning Per Share (EPS), Dividen Payout Ratio (DPR), Dividen 

Yield, dan Likuiditas Saham (Njo Anastasia,dkk., 2003). Analisis ini bertolak pada 

investor dianggap sebagai pihak yang rasional. Dari sudut pandang investasi 

analisis fundamental meneliti laporan keuangan perusahaan untuk memprediksi 

gerakan harga saham di masa mendatang.��

Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang 

akan datang dengan ( Suad Husnan, 1996:285): 

1.  Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga 

saham di masa mendatang. 

2.  Menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran 

harga saham. 

 Analisis fundamental pada umumnya dilakukan dengan tahapan 

melakukan analisis ekonomi terlebih dahulu, diikuti dengan analisis industri dan 

akhirnya analisis perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Penggunaan 

pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kondisi perusahaan tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor internal perusahaan, tetapi juga faktor-faktor 

eksternal (makro ekonomi, pasar, dan industri). Oleh karena itu, seringkali dalam 

analisis dipergunakan berbagai ahli seperti ahli ekonomi makro/moneter, dan ahli 

industri. 

2) Analisis Teknikal 



 Analisis teknikal ini memperkirakan harga saham dengan mengamati 

perubahan harganya di masa lalu. Berbeda dengan pendekatan fundamental, 

pendekatan teknikal tidak memperhatikan faktor-faktor fundamental. Analisis 

teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli 

(masuk ke pasar) atau menjual (keluar dari pasar), dengan memanfaatkan 

indikator-indikator teknis ataupun menggunakan analisis grafis. Analisis teknikal 

ini menggunakan data pasar yang dipublikasikan yaitu harga saham, volume 

perdagangan saham, indeks harga saham individual maupun gabungan untuk 

berusaha mengakses permintaan dan penawaran saham tertentu maupun pasar 

secara keseluruhan. 

Sedangkan menurut Tandelilin (2001:104) terdapat dua pendekatan lain 

dalam menilai saham, adalah sebagai berikut: 

1) Analisis Ekonomi 

Analisis ekonomi dilakukan pertama kali pada saat investor melakukan 

analisis fundamental. Analisis ini dinilai penting karena perubahan ekonomi dapat 

mempengaruhi analisis secara keseluruhan. Terdapat kecenderungan hubungan 

yang kuat antara peristiwa di lingkungan makro dengan kinerja suatu pasar modal. 

Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena 

nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang yang diharapkan serta tingkat return 

yang disyaratkan atas investasi tersebut. Oleh karena itu, dalam mengestimasi 

aliran kas, bunga, ataupun premi risiko dari suatu sekuritas maka harus 

mempertimbangkan analisis ekonomi makro. 



Siegel (Dalam Tandelilin, 2001:211) mengemukakan adanya hubungan 

yang kuat antara harga saham dan kinerja ekonomi makro, dan menemukan 

bahwa perubahan pada harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan 

ekonomi. Hal tersebut terjadi karena harga saham yang terbentuk merupakan 

cerminan ekspektasi investor terhadap earning, dividen, maupun tingkat bunga 

yang akan terjadi. Hasil estimasi investor terhadap ketiga variabel tersebut akan 

menentukan berapa harga saham yang sesuai, sehingga dapat merefleksikan 

harapan investor atau ekonomi yang akan datang. Alasan lain adalah perubahan 

ekonomi makro seperti perubahan tingkat suku bunga (SBI, tabungan deposito, 

ataupun kredit), nilai tukar, pendapatan nasional (GDP), inflasi, tingkat 

pengangguran, defisit anggaran, ataupun jumlah uang yang beredar akan memberi 

dampak pada kinerja pasar modal.  

2) Analisis Industri 

Analisis industri merupakan analisis yang dilakukan setelah analisis 

ekonomi, pada analisis ini investor memperbandingkan kinerja dari berbagai 

industri, untuk mengetahui jenis industri apa saja yang akan memberikan prospek.  

Nilai suatu sekuritas akan sangat dipengaruhi oleh tingkat penjualan dan 

laba yang dihasilkan. Melalui analisis industri diharapkan dapat diketahui 

besarnya tingkat penjualan, serta laba yang dihasilkan perusahaan yang 

semestinya akan terkait dengan kondisi industri. 

2.5 Kinerja Keuangan 

2.5.1. Pengertian Kinerja Keuangan 



 Kinerja keuangan badan usaha merupakan penilaian tentang keefektifan 

dan keefeisienan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya (Stoner, Freeman 

dan Gilbert, 1995) seperti dikutip Dalam Muji Utami (2003). Horne (1995) 

mengemukakan bahwa pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan dengan 

analisa rasio keuangan. 

 Kinerja adalah tingkat prestasi (karya) atau hasil yang dicapai kadang-

kadang dipergunakan untuk dicapainya suatu hasil yang positif, sedangkan 

efektifitas merupakan kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dan efisiensi menggambarkan berapa masukan (input) yang diperlukan 

untuk menghasilkan satu unit keluaran (output). 

2.5.2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

 Tujuan   penilaian kinerja menurut Munawir (2002:31-33) adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, 

baik kewajiban jangka pendek maunpun kewajiban jangka panjang. 

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas (profitabilitas), yaitu kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. 

4. Untuk mengetahui stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

melakukan usahanya dengan stabil, yang dinilai dengan mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas hutang-hutangnya 

termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat waktu serta kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen secara teratur kepada pemegang saham 

tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 

 

2.5.3. Hubungan Kinerja Keuangan dan Harga Saham 



 Harga saham yang bersedia dibayar oleh pemodal mencerminkan arus kas 

bersih yang diharapkan setelah memperhitungkan waktu dan risiko investasi. 

Pembicaraan mengenai nilai dari suatu saham juga menyangkut dengan perkiraan 

prestasi sebuah perusahaan dimasa depan. Prestasi perusahaan dapat dinilai dari 

kinerja perusahaan pada periode waktu tertentu. Kinerja keuangan dapat dilihat 

dari laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan secara periodik, sehingga kinerja 

keuangan dapat digunakan sebagai input untuk mengukur perubahan harga saham. 

Maka dapat dikemukakan bahwa kinerja keuangan dari aspek keuangan atau 

financial dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek 

2.6 Analisis Rasio Keuangan 

 Ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah 

dengan analisis laporan keuangan. Rasio-rasio tersebut dapat memberikan indikasi 

apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya, besarnya piutang yang cukup rasional, efisiensi manajemen 

persediaan, perencanaan pengeluaran investasi yang baik, dan struktur modal yang 

sehat sehingga dapat dicapai tingkat kemakmuran yang maksimum. Sehingga 

dengan  melakukan analisis terhadap posisi keuangan ini dapat dinilai apakah 

manajer keuangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan ke dalam 

setiap tindakan secara konsisten dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham. 

2.6.1 Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan memungkinkan investor untuk menilai kondisi keuangan 

dan kinerja operasional perusahaan di periode berjalan, serta dapat menjadi acuan 



bagi investor untuk memprediksi kinerjanya di masa mendatang. Beberapa 

manfaat dari analisis laporan keuangan antara lain: 

1. Dapat dipakai sebagai sistem peringatan awal terhadap kemunduran 

kondisi keuangan perusahaan. (Bambang Suhardjo et.al 2000) 

2. Membimbing investor dalam membuat keputusan dan pertimbangan 

tentang apa yang dicapai oleh perusahaan dan bagaimana prospek yang 

akan dihadapi di masa datang. (Bambang Suhardjo et.al 2000) 

3. Bagi manajemen, hasil analisis rasio keuangan memungkinkan manajemen 

untuk menilai efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan, 

profitabilitas, kondisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, dan lain-lain. 

Sehingga, dengan menggunakan dasar ini pihak manajemen dapat 

mengambil keputusan. (Lukman, 2000:120) 

4. Bagi pemilik atau pemegang saham, hasil dari analisis rasio keuangan 

dapat menggambarkan seberapa besar profitabilitas dari perusahaan yang 

menjadi obyek investasi mereka. (Lukman, 2000:120) 

2.6.2 Keunggulan Analisis Rasio Keuangan 

� Analisis rasio keuangan memiliki keunggulan dibanding teknik analisis 

lainnya (Harahap, 2004:298), yaitu: 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca 

dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi. 

5. Menstandarisasi ukuran perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik. 

7. Lebih mudah melihat perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan 

datang. 

 

2.6.3 Kelemahan Analisis Rasio Keuangan 

� Analisis rasio keuangan memang banyak memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa analisis ini juga 



memiliki beberapa kelemahan. Harahap (2004:298-299) mengidentifikasi 

beberapa kelemahan yang dimiliki oleh analisis rasio keuangan, antara lain: 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pihaknya. 

2. Keterbatasan yang dimiliki laporan keuangan juga menjadi keterbatasan 

teknik ini, seperti: 

a. Bahan perhitungan rasio atau  laporan keuangan itu banyak mengandung 

taksiran dan judgement yang dapat dinilai bias atau subyektif. 

b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai 

perolehan bukan harga pasar. 

c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa yang bisa berdampak pada angka 

rasio. 

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa 

diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. 

3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan 

menghitung rasio. 

4. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron. 

5. Dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi yang 

dipakai tidak  sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan maka bisa 

menimbulkan kesalahan. 

  

2.7 Variabel-variabel yang Mempengaruhi Harga Saham  

2.7.1 EPS (Earning Per Share)  

 Cara yang paling umum untuk menilai sebuah perusahaan adalah dengan 

menggunakan labanya, dimana dimaksudkan dalam hal ini laba bersih merupakan 

sejumlah dana yang tersisa setelah perusahaan membayar semua pengeluarannya. 

Oleh karena itu bisa digunakan EPS (earning per share), menurut Tandelilin 

(2001: 241), EPS merupakan  rasio dengan mengukur berapa besar pendapatan 

bersih yang dihasilkan perusahaan untuk tiap-tiap lembar saham beredar.  

EPS = 
mBeredarJumlahSaha

LabaBersih
……………………….(Tandelilin, 2001:242) 



 Laba bersih saham merupakan ukuran yang baik bagi manajemen maupun 

pemegang saham. Bagi pemegang saham, rasio ini diperlukan analisisnya untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (earning) tiap 

lembar sahamnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa nilai suatu saham 

pada dasarnya tergantung pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang 

merupakan sumber dana untuk membayar dividen. Selain itu, Sugeng Mulyono 

(2000) Dalam Erina dan Maski (2003)  menyatakan bahwa kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih per lembar saham merupakan indicator 

fundamental keuangan perusahaan, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mengambil keputusan investasi dalam saham. Sedangkan, bagi manajemen EPS 

digunakan untuk menaksirkan nilai saham biasa  dan juga sebagai basis untuk 

menetapkan tujuan masa mendatang yang merupakan bagian dari perencanaan 

strategis. 

2.7.2 PER (Price Earning Ratio)  

 Menurut Tandelilin (2001:243), PER merupakan salah satu indikator yang 

banyak digunakan dalam penentuan harga saham. PER sering dipakai untuk 

mengelompokkan saham berdasarkan tingkat pertumbuhannya. Saham dengan 

nilai pertumbuhan yang tinggi umumnya memiliki PER yang tinggi pula. Investor 

bersedia membeli saham dengan PER yang tinggi karena mengharap aliran cash 

flow yang lebih besar di masa yang akan datang. Husein (2002:177)  menyatakan 

bahwa PER dapat dirumuskan sebagai berikut: 

PER = 
amLabaPerSah

aSahamH arg
………………………………(Husein, 2002:117) 



 Pada dasarnya penilaian dengan PER berusaha membuat analisis harga 

saham dengan memperhatikan kinerja keuangan perusahaan yang diambil dari 

komponen-komponen laporan keuangan yang mempengaruhi harga saham. Dari 

perhitungan ini investor dapat mengetahui nilai intrinsik perusahaan, sehingga 

dapat mengambil keputusan investasi secara lebih strategis apakah harus menjual, 

membeli, atau  mempertahankan saham tertentu untuk mendapatkan keuntungan. 

Setelah nilai sesungguhnya (true value) dari saham  tersebut, dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah saham tersebut dihargai dengan tepat. 

2.7.3 ROE (Return On Equity) 

 Rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur hasil pengembalian 

atas investasi pemilik modal, adalah hubungan antara laba bersih dengan 

kekayaan bersih (return on equity). Rasio ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri, 

apakah efektif dan efisien jika perusahaan tersebut menggunakan modal sendiri 

dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau  investor (Tandelilin 

2001), yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

ROE = 
Ekuitas

LabaBersih
………………………………………(Tandelilin, 2001:240) 

 Perusahaan-perusahan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam 

menghasilkan labanya. Dimana laba yang tinggi belum tentu akan memperoleh 

ROE yang tinggi pula, sebaliknya laba yang kecil belum tentu akan memperoleh 

ROE yang kecil pula. Hal ini disebabkan karena kenaikan atau penurunan laba 

bersih terkadang diikuti dengan kenaikan atau penurunan modal sendiri yang 



jumlahnya relative besar. Sehingga, besar kecilnya ROE dipengaruhi oleh besar 

kecilnya modal sendiri yang digunakan dalam menghasilkan laba. 

 Informasi dari besar kecilnya ROE perusahaan menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan ekuitasnya dengan efektif dan efisien. Sehingga 

hal tersebut dapat menimbulkan kepercayaan investor selanjutnya perusahaan 

akan dapat memberikan pendapatan yang lebih besar melalui dividen yang 

diberikan. Dimana, investor dapat melihat kemampuan perusahaan dalam 

mengelola modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. Tingkat ROE yang 

tinggi merupakan daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan dananya pada 

perusahaan tersebut.  

2.7.4 BV (Book Value) 

 Book value atau nilai buku pada dasarnya adalah nilai riil suatu saham. 

Dimana nilai buku menunjukkan jumlah rupiah aktiva bersih (net assets) yang 

dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham (Munawir, 

2002:85). Nilai buku per lembar saham dapat digunakan sebagai dasar penentuan 

harga saham yang bersangkutan. Menurut Dahlan Siamat (2004:277) Book value  

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Book value = 
dingsOutsTotalShare

NetWorth

tan
………………………(Siamat, 2004:277) 

 Penelitian Njo Anastasia, dkk (2003) menghasilkan kesimpulan bahwa 

Book Value memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, dimana 

Book Value ini memberikan indikasi bahwa investor bersedia membayar harga 

saham lebih tinggi apabila ada jaminan (safety capital) atau nilai klaim atas asset 



bersih perusahaan yang semakin tinggi. Book Value ini mewakili aktiva fisik 

bersih perusahaan, berarti suatu perusahaan yang berjalan baik dengan staff 

manajemen yang kuat dan organisasi yang berfungsi secara efisien akan mampu 

meraih laba yang relative tinggi sehingga memiliki nilai pasar yang lebih besar 

atau sekurang-kurangnya sama dengan nilai buku aktiva fisiknya (Subiyantoro 

dan Andreani, 2003). Selain itu, investor cenderung bersedia menanamkan 

modalnya dalam jangka panjang apabila nilai buku mengalami pertumbuhan. 

2.7.5 Tingkat Inflasi 

 Bodi et.al (2006:178) mengemukakan bahwa inflasi merupakan tingkat 

kenaikan harga barang-barang secara umum. Sedangkan pengertian inflasi di 

dalam (www.wikipedia.com)  adalah  suatu proses meningkatnya harga-harga 

secara umum dan terus menerus (kontinu). Sehingga dari dua pengertian tersebut, 

ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan terjadi inflasi, yaitu 

kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus menerus. 

Inflasi dihubungkan dengan adanya kenaikan harga barang-barang dan 

jasa. Pengukuran inflasi dapat dikaitkan dengan adanya Indeks Harga Konsumen 

(IHK), dimana indeks tersebut mengukur harga rata-rata dari barang tertentu 

(makanan, perumahan, sandang, dan aneka barang dan jasa) yang dibeli oleh 

konsumen. Kenaikan barang dan jasa mengakibatkan kemampuan daya beli uang 

rupiah menurun, bisa pula dikatakan bahwa nilai uang sekarang berkurang.  

 

Di dalam www.wikipedia.co.id inflasi dapat digolongkan atas beberapa 

cara, yaitu: 



1. Berdasarkan asalnya 

a. Inflasi berasal dari dalam negeri, misalnya terjadi akibat terjadinya 

defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang 

baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan 

menjadi mahal. 

b. Inflasi berasal dari luar negeri, adalah inflasi yang terjadi sebagai 

akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya 

produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif 

impor barang. 

2. Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga 

a. Inflasi tertutup (Closed Inflation), adalah suatu kondisi jika 

kenaikan harga yang terjadi berkaitan dengan satu atau dua barang 

tertentu. 

b. Inflasi terbuka (Open Inflation), adalah suatu kondisi jika kenaikan 

harga terjadi secara umum. 

c.  Inflasi yang tidak terkendali (hiperinflasi), adalah suatu kondisi 

jika serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-

harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat 

menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot. 

 

3.   Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan : 

a. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)  



b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)  

c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)  

d. Hiperinflasi  (lebih dari 100% / tahun) 

4. Berdasarkan sebab awal inflasi (Rahardja dan Manurung, 2004:181) juga 

dapat dibedakan: 

a. Demand Inflation, yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat 

akan berbagai barang terlalu kuat. 

b. Cost of inflation, yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos 

produksi.  

Menurut Tandelilin (2001:214) inflasi merupakan signal negative bagi 

investor di pasar modal, karena inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya 

perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga 

yang dapat dinikmati oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun. 

Selain itu,  inflasi yang meningkat menyebabkan penurunan daya beli rupiah yang 

telah diinvestasikan. Oleh karenanya, risiko inflasi juga bisa disebut sebagai risiko 

daya beli. Jika inflasi mengalami peningkatan, investor biasanya menuntut 

tambahan premium inflasi untuk mengkompensasikan penurunan daya beli yang 

dialaminya. 

Terdapat dua pendapat yang menyatakan hubungan antara inflasi dengan 

harga saham (Paul A. Samuelson dan Willian D. Nordhaus, 1997:324) yang 

pertama menyatakan bahwa ada korelasi positif antara inflasi dan harga saham. 

Dimana pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa inflasi yang terjadi adalah 



demand push inflation yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kelebihan atas 

penawaran barang yang tersedia. Pada keadaan ini perusahaan (produsen) dapat 

membebankan peningkatan biaya kepada konsumen dengan proporsi yang lebih 

besar sehingga keuangan perusahaan meningkat. Dengan demikian akan 

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan akan 

memberikan penilaian positif pada harga saham.  

Pendapat kedua menyatakan bahwa ada korelasi negatif antara inflasi dan 

harga saham. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa inflasi yang terjadi 

adalah cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya 

produksi. Dengan adanya kenaikan harga bahan baku dan tenaga kerja sementara 

dalam kondisi inflasi produsen tidak dapat untuk menaikkan harga produknya, 

maka hal ini akan mengakibatkan keuntungan perusahaan menurun. Sehingga 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen juga menurun. Hal tersebut 

memberikan sinyal negatif pada harga saham. 

Sehingga dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi 

dapat mempengaruhi harga saham. 

 

 

2.7.6 Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

 Bunga merupakan imbal jasa atas pinjaman (www.wikipedia.co.id), 

sehingga dapat dikatakan bahwa bunga adalah harga kredit. Tingkat bunga diukur 

dalam satuan nilai, bukan dari nilai barang. Hal tersebut dikarenakan nilai barang 



cenderung berfluktuasi sejalan dengan tingkat inflasi yang terjadi, sehingga 

tingkat bunga tidak mengukur berapa nilai sesungguhnya yang diperoleh pemodal 

dalam satuan barang ataupun jasa. 

Tingkat suku bunga SBI merupakan suku bunga dengan tenor satu bulan 

pada saat lelang SBI di Bank Indonesia yang ditawarkan oleh Bank Indonesia 

secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai salah bentuk 

kebijakan moneter. Pergerakan tingkat suku bunga SBI dilakukan dalam kisaran 

25 basis poin yang diimplemantasikan dalam pasar tebuka (OPT) untuk tingkat 

suku bunga SBI tenor 1 bulan. Dasar penggunaan tingkat suku bunga SBI satu 

bulan ini karena terbukti mampu mentransmisikan kebijakan moneter ke sektor 

keuangan dan ke sektor ekonomi Burhanuddin Abdullah (Pikiran Rakyat: Sabtu 2 

Juli 2004). 

Kebijakan moneter mengeluarkan tingkat suku bunga SBI ini bertujuan 

untuk mengendalikan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga yang dikeluarkan 

oleh BI diharapkan akan direspon oleh perbankan umum, jika tingkat suku bunga 

SBI dinaikkan harapannya adalah suku bunga simpanan bank umum juga akan 

mengalami kenaikan, disinilah fungsi tingkat suku bunga SBI mengendalikan 

jumlah peredaran uang di masyarakat. Dampak lain dari pengendalian uang 

beredar ini adalah untuk mengurangi kecenderungan masyarakat membelanjakan 

uangnya dan akhirnya akan menekan laju inflasi. Sehingga masyarakat lebih 

memilih untuk menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan atau deposito. 

Mekanisme pengukuran tingkat suku bunga SBI riil menurut Tim Kajian 

Stabilitas Keuangan Bank Indonesia adalah sebagi berikut: 



 

  

 

 

Sumber (Tim KSK BI, 2006) 

 Menurut Pring (1988:239) Dalam Erina dan Ghozali (2003) ada beberapa 

alasan tingkat suku bunga mempengaruhi pasar modal yaitu sebagai berikut: 

“Changes in interest rates affect the stock market for three basic reasons. First, 

fluctuations in the price charged for money influence the earnings and profits that 

companies are able to make and therefore the price which investors are willing to 

pay for stocks. Second, movements in interest rates alter the relationships between 

competing financial assets, of which the bond market/stock market relationship is 

the most important. Third, a substansial number of equities are purchased on 

borrowed money (known as margin debt), so that changes in the cost of carrying 

that debt (i.e., the interest rate) influence the desirability of holding such stock.” 

(“Perubahan tingkat bunga mempengaruhi bursa saham karena tiga pertimbangan. 

Pertama, fluktuasi dari perubahan harga dari uang berpengaruh pada pendapatan/ 

keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dan juga harga yang  mau dibayarkan 

investor untuk saham. Kedua, pergerakan tingkat suku bunga mengubah hubungan 

antara asset financial bersaing yang mana hubungan pasar obligasi/pasar saham 

adalah yang terpenting. Ketiga, jumlah ekuitas yang besar diperoleh dari 

peminjaman dana (dikenal dengan margin debt), sehingga perubahan biaya yang 

tergantung pada hutang/pinjaman (dalam hal ini tingkat suku bunga 

mempengaruhi keinginan untuk memiliki saham.”). 

Penulis lain mengemukakan terdapat keterkaitan yang erat antara tingkat 

suku bunga dengan harga surat berharga sebagai berikut (Nopirin, 1998:119) 

Dalam Erina dan Ghozali (2003): 

Hipotesa Keynes bahwa masyarakat menganggap akan adanya tingkat bunga 

“normal” berdasarkan pengalaman tingkat bunga yang baru-baru terjadi. Tingkat 

bunga normal artinya sutu tingkat bunga yang diharapkan akan kembali ke tingkat 

bunga normal ini manakala terjadi perubahan. Jadi, apabila tingkat bunga pada 

kenyataannya berada diatas tingkat normal ini maka masyarakat akan 

mengharapkan tingkat bunga tidak akan naik lagi, bahkan diperkirakan akan turun 

atau kembali ke tingkat bunga normal tersebut sehingga harga surat berharga 

diperkirakan akan naik (kemungkinan adanya “capital losses” lebih kecil daripada 
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“capital gain”). Akibatnya masyarakat menghendaki/ ingin membeli surat 

berharga lebih banyak dan dengan demikian permintaan uang kas makin kecil. 

Sebaliknya apabila tingkat bunga kenyataannya di bawah normal, masyarakat 

akan memperkirakan tingkat bunga kan naik kembali pada tingkat bunga normal 

tersebut. Harga surat berharga diperkirakan kan turun (sebab tingkat bunga naik) 

sehinngga mereka kan menjual surat berharga dengan demikian keinginan 

memegang uang kas akan naik. 

 

Tandelilin (2001:48) mengemukakan bahwa perubahan suku bunga akan 

mempengaruhi harga saham secara  terbalik, ceteris paribus. Artinya, jika suku 

bunga meningkat, maka harga saham akan turun, ceteris paribus dan sebaliknya. 

Hal tersebut karena jika suku bunga naik, maka return investasi yang terkait 

dengan suku bunga juga akan naik. Kondisi seperti ini bisa menarik minat investor 

yang sebelumnya berinvestasi di saham untuk memindahkan dananya dari saham 

ke deposito dan tabungan. Jika sebagian besar investor melakukan tindakan yang 

sama maka banyak investor yang menjual saham, maka berdasarkan hukum 

permintaan-penawaran harga saham akan turun. 

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

tingkat suku bunga SBI dengan harga saham di pasar modal tidak berpengaruh 

secara langsung, dimana tingkat suku bunga SBI yang tinggi akan direspon oleh 

suku bunga simpanan (tabungan dan deposito)  dengan menaikkan suku bunga 

simpanan tersebut. Hal tersebut mendorong investor memindahkan dana dari 

pasar modal kepada perbankan. Bila hal ini terjadi maka harga-harga saham juga 

akan menurun, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa antara tingkat suku 

bunga SBI dengan harga saham memiliki hubungan yang negatif (-). 

2.8 Kerangka Pikir  



 Kerangka pikir menggambarkan variabel yang ada di dalam penelitian ini, 

yaitu EPS, PER, ROE, BV, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga SBI, dan  

harga saham. Variabel-variabel tersebut terdiri dari variabel dependen dan 

independen. Variabel-variabel independen terdiri dari EPS, PER, ROE, BV, 

Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga SBI, sedangkan variabel dependen 

adalah Harga Saham. Kerangka pikir dapat dilihat pada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pikir 

 

 

 

Investasi di Pasar Modal 

Obligasi Saham Surat Berharga lain 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Perumusan Hipotesis 

 Perumusan hipotesis berikut didasarkan atas penelitian terdahulu dengan 

kembali menguraikan secara singkat landasan teori yang digunakan. Semua 

hipotesis yang dirumuskan adalah hipotesis alternatif. 

Saham Perusahaan Property dan Real Estate 

Analisis Ekonomi Analisis Industri 

Penilaian Saham 

EPS, PER, ROE, BV Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku 

Bunga SBI 

Analisis Fundamental 

Harga Saham 

Analisis Teknikal 

Uji Asumsi Klasik: 

Normalitas 

Multikolinearitas 

Heteroskedastisitas 

Autokorelasi 

Metode Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian Hipotesis: 

Hipotesis 1: Uji F (Simultan)  

Hipotesis 2 : Uji t (parsial) 

Hipotesis 3: Variabel Dominan (beta coefficient) 

Berpengaruh 

Signifikan 

Tidak Berpengaruh 

Signifikan 

Dominan 

Kesimpulan  



 Harga saham adalah  harga pasar (market price)  yang merupakan harga 

terakhir yang dilaporkan saat saham  terjual di bursa. Harga saham dalam definisi 

ini ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran saham di pasar modal. 

Harga penutupan (closing price) merupakan  harga yang diminta penjual atau 

pembeli pada akhir hari bursa (Widoatmodjo,1996). Dimana banyak yang 

mempengaruhi harga pasar di pasar modal baik dari factor fundamental, teknikal, 

ekonomi, dan industry. 

 Nanik Sisharini (2003), Erina dan Ghozali (2003), dan Lilik (2007) dalam 

penelitiannya menemukan bukti bahwa secara empiric EPS mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Dimana EPS memiliki hubungan yang positif 

dengan harga saham (Erina dan Ghozali,2003). 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh M.Syafriel  (2005) yang salah satu 

variabelnya adalah Price Earning Ratio (PER) menyimpulkan bahwa  PER 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Namun hal ini bertentangan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Adikusuma (2007) yang menyimpulkan 

bahwa PER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

 Menurut  M.Syafriel (2005) menyimpulkan bahwa ROE berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Selain itu, Lilik Hariyati (2007) menyimpulkan 

bahwa Book Value mempunyai hubungan yang signifikan dan dominan terhadap 

harga saham. 

 Penelitian-penelitian di atas terbatas pada faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham. Pada penelitian yang dilakukan oleh Erina dan 

Ghozali (2003) faktor makro ekonomi suku bunga berpengaruh terhadap harga 



saham. Pengaruh tingkat suku bunga didukung dalam penelitian yang dilakukan 

Adikusuma  (2007). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Stephine (2003) 

yang menyimpulkan bahwa faktor makro ekonomi tingkat inflasi berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

 Dari penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa harga saham 

dipengaruhi oleh variabel-variabel Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER), Return On Equity (ROE), Book Value (BV), Tingkat Inflasi, dan Tingkat 

Suku Bunga SBI. Untuk memperkuat hasil penelitian di atas, maka akan diajukan 

hipotesis penelitiannya sebagai berikut: 

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

Equity (ROE), Book Value (BV), Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga 

SBI secara silmutan berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

2. Bahwa Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On 

Equity (ROE), Book Value (BV), Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga 

SBI secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

3. Bahwa Book Value (BV) merupakan variabel dominan yang mempengaruhi 

Harga Saham. 

�

�

�

�

�

�



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian merupakan metode atau cara yang digunakan pada 

sebuah penelitian untuk memberikan pedoman berpikir dalam melaksanakan 

kegiatan penelitian sehingga penelitian dapat berjalan secara sistematis dan 

efektif. 

3.1.Jenis Penelitian  

 Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh variable 

fundamental dan eksternal yang terdiri dari EPS, PER, ROE, BV, Tingkat Inflasi, 

dan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap harga saham, maka jenis penelitian yang 

digunakan disini adalah jenis penelitian penjelasan atau yang disebut explanatory 

research. Menurut Singarimbun (1995:5) penelitian eksplanatori adalah suatu 

penelitian yang dilakukan dengan maksud penjelasan (eksplanatory atau 

confirmatory), yaitu memberikan penjelasan kausal atau hubungan antara 

variable-variabel penelitian yang disertai dengan langkah pengumpulan, 

pengolahan, penyajian, dan analisis melalui hipotesis. Penelitian penjelasan disini 

untuk menguji hubungan antar variable yang dihipotesiskan. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada, sehingga sifat 

penelitian ini adalah penelitian replikasi.  
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

bersumber dari data sekunder. Data diperoleh dan dikumpulkan melalui dokumen-

dokumen perusahaan yang terdapat di Pojok BEI Universitas Brawijaya, situs 

resmi BEI di www.idx.co.id berupa EPS, PER, ROE, BV dan harga saham yang 

diolah dari laporan keuangan perusahaan Property dan Real Estate selama tahun 

2003-2007, data Tingkat Inflasi (IHK) 1 bulanan, serta Tingkat Suku Bunga SBI 1 

bulanan selama tahun 2003-2007 diperoleh dari www.bi.go.id. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah metode 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya. Metode yang 

dilakukan yaitu dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa EPS, PER,  

ROE, BV, dan harga saham yang diolah dari laporan keuangan tahunan  

perusahaan Property dan Real Estate, penelitian sebelumnya, dan jurnal. Selain 

itu, mengumpulkan data dari www.bi.go.id untuk mengumpulkan data Tingkat 

Inflasi dan Tingkat Suku Bunga SBI. 

3.4 Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi 

 Populasi menurut Augusty (2006:223) adalah gabungan dari seluruh 

elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang 

serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang 



sebagai pusat semesta penelitian. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto 

(2002:108) berpendapat bahwa populasi merupakan keseluruhan subyek 

penelitian. Apabila seseorang ingin meniliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penilitiannya merupakan penelitian populasi.  

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu yang akan diduga. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang sahamnya 

termasuk dalam daftar perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI 

dengan periode pengamatan mulai tahun 2003 sampai dengan 2007 dengan 

jumlah 38 perusahaan. 

3.4.2 Pengambilan Sampel  

 Menurut Iqbal (2002:59) sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan 

lengkap yang bisa dianggap mewakili populasi. Dari keseluruhan populasi yang 

ada, maka sampel diambil dengan menggunakan purposive sampling. Menurut 

Augusty (2006:231) purposive sampling ini dilakukan karena mungkin saja 

peneliti telah memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari 

satu kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang 

dikehendaki karena mereka memang memiliki informasi seperti itu dan mereka 

memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti.  

 



Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini antara lain: 

1. Perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi jenis usaha manufaktur sub 

usaha kelompok perusahaan Property dan Real Estate yang telah go public 

dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Secara periodik memberikan laporan keuangan pada Bursa Efek Indonesia 

pada tahun pengamatan 2003-2007. 

3. Mempunyai rasio profitabilitas positif selama periode penelitian, karena 

rasio keuangan yang negatif menjadi kurang berarti. 

4. Mempunyai total ekuitas positif selama periode penelitian. 

Dibawah  ini adalah daftar nama perusahaan Property dan Real Estate 

yang listing di BEI selama periode pengamatan penelitian, yaitu tahun 2003-2007: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1 

Perusahaan yang Menjadi Populasi Penelitian 

  

No EMITEN No EMITEN 

1 Alam Sutera Realty Tbk 20 Jaya real Property Tbk 

2 Bakrieland Development Tbk 21 Kawasan Industri Jabababeka Tbk 

3 Bhuwanatala Indah Permai Tbk 22 Kridaperdana Indahgraha Tbk 

4 Bintang Mitra Surya Tbk 23 Laguna Cipta Griya Tbk 

5 Bukit Darmo Property Tbk 24 Lamicitra Nusantara Tbk 

6 Ciptojaya Kontindoreksa Tbk 25 Lippo Cikarang Tbk 

7 Ciputra Development Tbk 26 Lippo Karawaci Tbk 

8 Ciputra Property Tbk 27 Modernland Realty Ltd. Tbk 

9 Ciputra Surya Tbk 28 Mulialand Tbk* 

10 Cowell Development Tbk 29 New Century Deveploment Tbk 

11 Danayasa Arthatama Tbk 30 Pakuwon Jati Tbk 

12 Dayaindo Resources International Tbk 31 Panca Wiratama Sakti Tbk 

13 Dharmala Intiland Tbk 32 Perdana Gapuraprima Tbk 

14 Duta Anggada Realty Tbk 33 Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk 

15 Duta Pertiwi Tbk 34 Roda Panggon Harapan Tbk 

16 Fortune Mate Indonesia Tbk 35 Sentul City Tbk 

17 Gowa Makassar Tourism Development Tbk 36 Summarecon Agung Tbk 

18 Indonesia Prima Property Tbk 37 Suryainti Permata Tbk 

19 Jaka Inti Realtindo Tbk 38 Suryamas Dutamakmur Tbk 

Sumber Fact Book 2008   

 

 

 

 

 



Berdasarkan keterangan diatas, maka perusahaan Property dan Real Estate 

yang termasuk dalam kriteria penelitian ini adalah: 

Tabel 3.2 

Nama Perusahaan Property dan Real Estate yang termasuk dalam  

Kriteria Penelitian 

No. KODE EMITEN 

1 ELTY Bakrieland Development Tbk 

2 CTRS Ciputra Surya Tbk 

3 DUTI Duta Pertiwi Tbk 

4 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk 

5 JAKA Jaka Inti Realtindo Tbk 

6 KIJA Kawasan Industri Jabababeka Tbk 

7 LPCK Lippo Cikarang Tbk 

8 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

9 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk 

10 KPIG Kridaperdana Indahgraha Tbk 

11 SMRA Summarecon Agung Tbk 

12 SIPP Suryainti Permata Tbk 

 

3.5 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

3.5.1 Identifikasi Variabel 

 Variabel-variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi variabel 

dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) yang diuraikan sebagai 

berikut: 

 



1. Variabel dependen. 

 Selanjutnya disebut sebagai variabel terikat yaitu harga saham (Y). 

2. Variabel independen. 

 Selanjutnya disebut sebagai variabel bebas, yaitu variabel-variabel yang 

diduga secara bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) perusahaan 

yang diteliti. Variabel-variabel bebas terdiri dari: 

 X1= EPS 

 X2= PER 

 X3= ROE 

X4= BV 

X5 = Tingkat Inflasi (IHK) 

 X6 = Tingkat Suku Bunga SBI 

3.5.2. Definisi Operasional Variabel 

 Berdasarkan identifikasi variabel diatas, selanjutnya diuraikan definisi 

operasional masing-masing variabel, dengan maksud menjabarkan konsep 

masing-masing variabel sehingga dapat diukur. Adapun rinciannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel Terikat (Dependen Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh nilai-

nilai variabel bebas (independent variable). Dalam penelitian ini yang menjadi 



variabel terikat adalah harga saham perusahaan Property dan Real Estate masing-

masing perusahaan sampel penelitian atas dasar harga penutupan (closing price) 

dengan periode penelitian dari tahun 2003- 2007.  Data variabel harga saham ini 

diukur dengan satuan unit ribu rupiah dinotasikan dengan Y. 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

 Variabel bebas merupakan variabel-variabel yang dipandang berpengaruh 

terhadap terbentuknya variasi nilai variabel terikat (independent variable). Dalam 

penelitian ini, vaiabel-variabel bebas terdiri dari: 

a. EPS 

Menurut Tandelilin (2001: 241), EPS (earning per share)  merupakan  

rasio dengan mengukur berapa besar pendapatan bersih yang dihasilkan 

perusahaan untuk tiap-tiap lembar saham beredar.  

EPS = 
mBeredarJumlahSaha

LabaBersih
……………………….(Tandelilin, 2001:242) 

 Di dalam penelitian ini EPS dinotasikan dengan X1 dan diukur dengan 

satuan unit Rupiah. 

b. PER 

PER (price earning ratio) merupakan cara mengukur seberapa besar 

investor menilai laba yang dihasilkan perusahaan dan juga sebagai indikator 

dalam penentuan harga saham yang digunakan untuk mengelompokkan saham 

berdasarkan tingkat pertumbuhannya. Perhitungan PER dapat dilakukan dengan 

membagi harga saham dengan laba per saham. 



PER = 
amLabaPerSah

aSahamH arg
………………………………(Husein, 2002:117)   

 Di dalam penelitian ini PER dinotasikan dengan X2 dan dan diukur dengan 

satuan kali (X). 

c. ROE 

 ROE merupakan cara mengukur tingkat pengembalian perusahaan dalam 

menghasilkan laba atas ekuitas yang digunakan. Menurut Tandelilin (2001) ROE 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

ROE = 
Ekuitas

LabaBersih
………………………………………(Tandelilin, 2001:240) 

 Dalam penelitian ini, ROE dinotasikan dengan X3 dan diukur dalam satuan 

persen (%). 

d. BV 

 Book value adalah  jumlah rupiah aktiva bersih (net assets) yang dimiliki 

oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham (Munawir, 2002:85). 

Menurut Dahlan Siamat (2004:277) Book value  dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Book value = 
dingsOutsTotalShare

NetWorth

tan
………………………(Siamat, 2004:277) 

Dalam penelitian ini, BV dinotasikan dengan X4 dan diukur dalam satuan 

satuan unit Rupiah. 

 



e.  Tingkat Inflasi 

Tingkat inflasi merupkan indikator rata-rata perubahan harga eceran dari 

kelompok barang dan jasa tertentu yang dibeli konsumen dalam satu periode 

tertentu. Menurut Rahardja dan Manurung (2004:164) bahwa tinggi rendahnya 

tingkat inflasi bisa dihitung dengan Indeks Harga Konsumen (IHK): 

Inflasi = %100
)(

×
−

−−

iIHKt

iIHKtIHKt
 

Di dalam penelitian ini, tingkat inflasi yang digunakan adalah tingkat 

inflasi bulanan diukur dengan satuan unit persen (%) dan dinotasikan X4. 

f. Tingkat Suku Bunga SBI 

 Yang dimaksud dengan tingkat suku bunga SBI adalah suku bunga rata-

rata tertimbang dengan jangka waktu satu bulan pada saat lelang SBI di Bank 

Indonesia.  Tingkat suku bunga SBI juga bisa dikatakan sebagai surat berharga 

atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank 

Indonesia (BI) sebagai upaya  pengakuan hutang jangka pendek, dimana 

mekanisme pengukuran tingkat suku bunga SBI riil menurut Tim Kajian Stabilitas 

Keuangan Bank Indonesia adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Sumber (Tim KSK BI, 2006) 
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 Dalam penelitian ini, data tingkat suku bunga SBI menggunakan data 

bulanan, diukur dalam satuan persen (%) dan dinotasikan dengan X7. 

1.5 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:64), untuk mengetahui variabel-

variabel independen yang terhadap variabel dependen maka digunakan model 

regresi linier berganda, dengan rumusan persamaan matematis sebagai berikut : 

Y = �0 + �iXi1 + �2Xi2 + … + �kXik + e 

Keterangan : 

Y  = Nilai Variabel Dependen 

Xi1-Xik  = Nilai Variabel Independent 

�0  = Intersep 

�i1-,�ik  = Koefisien regresi masing-masing variabel independent 

e  = Variabel gangguan 

Dalam penelitian ini, analisis regresi yang dilakukan dengan menggunakan 

enam variabel independent sehingga persamaan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

Y = �0 + �1X1 + �2X2 + �3X3 + �4X4 + �5X5 + �6X6 + e 

Keterangan : 

Y = Harga Saham 

X1  = EPS 



X2  = PER 

X3  = ROE 

X4  = BV 

X5  = Tingkat Inflasi (IHK) 

X6   = Tingkat Suku Bunga SBI 

�0 = Intersep 

�1, �2, �3, �4, �5,�6= Koefisien regresi masing-masing variabel bebas 

e = Variabel gangguan 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

 Dalam penggunaan parameter regresi  (�) dengan menggunakan metode 

kuadrat terkecil (ordinary least square), agar menunjukkan hubungan yang valid 

atau  tidak bias maka perlu pengujian asumsi klasik, yaitu Uji Normalitas, Uji 

Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedasdisitas. Uji ini 

dimaksudkan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan memenuhi sifat 

”BLUE” (best, linier, unbias, estimator). 

3.6.2.1 Uji Normalitas  

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2001:110). Uji statistik yang dapat dilakukan adalah dengan melihat nilai kurtosis 

dan skewness dari residual. Skewness merupakan tingkat ketidaksimetrisan atau 

kejauhan simetri dari sebuah distribusi (Iqbal, 2003:125). Sedangkan kurtosis atau 

keruncingan merupakan tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya 



diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal (Iqbal, 2003:137).  Nilai z 

statistik untuk skewness dapat dihitung dengan rumus: 

Zskewness = 
N

Skewness

/24
........................Ghozali (2001:113) 

Sedangkan nilai z kurtosis dapat dihitung dengan rumus: 

Zkurtosis = 
N

Kurtosis

/24
..........................Ghozali (2001:113) 

 Dimana menurut Bhuono Agung Nugroho (2005:18) nilai skewness 

digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi normal data dalam variabel 

dengan menilai kemiringan kurva. Nilai skewness yang baik adalah mendekati 

angka 0. Jika kemiringan dilihat dari skewness, nilai skewness ini bersifat mutlak 

(+/-)., ketinggian kurva dilihat dari nilai kurtosis. Data yang baik adalah data yang 

memiliki distribusi normal. 

Pengujian normalitas data juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov. Dalam menguji normalitas data, diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

 H1 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 Untuk menolak H0 maka: nilai Asymp Sig.(2-tailed) > � = 0,05. Sebaliknya 

apabila nilai  Asymp Sig.(2-tailed) < � = 0,05, maka harus menerima H0. 

 



3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Variabel-variabel dikatakan orthogonal jika 

variabel tersebut tidak berkorelasi. 

Menurut Algifari (1997:75) berpendapat bahwa konsekuensi yang sangat 

penting bagi model regresi yang mengandung multikolinearitas adalah bahwa 

standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel 

independen, tingkat signifikansi yang digunakan untuk menolak hipotesis nol 

akan semakin besar, dan menerima hipotesis yang salah (kesalahan �) juga akan 

berakibat semakin besar. Akibatnya, model regresi yang diperoleh tidak valid 

untuk menaksir variabel independen. 

 Untuk menguji asumsi multikolinearitas digunakan VIF (Variance 

Inflation Factor), dimana menurut Imam Ghozali (2006:92) adanya 

multikolinieritas dapat terdeteksi dengan melihat beberapa gejala dalam 

penghitungan statistik, yaitu jika nilai VIF diatas sepuluh (10), maka terjadi gejala 

multikolinearitas. 

3.6.2.3 Uji Autokorelasi  

Menurut Imam Ghozali (2001:95) uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Dimana autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya.  Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 



pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pengujian 

terhadap autokorelasi dapat dilakukan dengan uji statistik Durbin-Watson. 

Pendeteksian adanya autokorelasi di sini menggunakan percobaan Durbin Watson 

Pengujian metode Durbin Watson adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan regresi OLS untuk mendapatkan residual ei. 

2. Menghitung  d dengan formula berikut: 

( )
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=

−

=

=

−

= …………………………..(Iqbal, 2003:286)                                         

3. Untuk ukuran sampel tertentu dan banyaknya variabel yang menjelaskan 

tertentu dengan menggunakan nilai kritis dL dan dU. 

4. Jika nilai d terletak di antara dU dan 4-dU maka asumsi non-autokorelasi 

terpenuhi. Jika nilai d terletak di antara 0 sampai dL maka terdapat 

autokorelasi positif, sedangkan jika nilai d terletak di antara 4 – dL sampai 4 

maka terdapat autokorelasi negatif. 

  Asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi jika nilai durbin watson 

statistik berada di antara dU dan 4-dU. 

Dampak yang timbul akibat adanya autokorelasi adalah taksiran yang 

diperoleh dengan menggunakan OLS (Ordinary Least Square) tidak lagi BLUE, 

namun masih tidak bias dan konsisten. Oleh karenanya interval kepercayaan 

menjadi lebar, dan uji signifikansi kurang kuat. Akibatnya uji-t dan uji f tidak 

dapat dilakukan, atau hasinya tidak akan baik. 

 



3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2001:105) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas.  

 Untuk menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas dilakukan dengan uji rank 

korelasi dari Spearman (Gujarati, 2004:188) yang menggunakan rumus:   
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s  

di mana di  = perbedaan dalam rank yang ditepatkan untuk dua karakteristik yang 

beda dari individual atau fenomena ke I dan N = banyaknya individual atau 

fenomena yang di rank. Tingkat signifikan rs kemudian diuji dengan pengujian t. 

jika nilai t yang dihitung melebihi nilai t kritis, maka hipotesis adanya 

heteroskedasitas dapat diterima.   

3.6.3 Metode Pengujian Hipotesis Statistik 

 Pengujian hipotesis merupakan salah satu tujuan yang akan dibuktikan 

dalam penelitian. Hipotesis dibentuk berdasarkan teori-teori maupun hasil-hasil 

penelitian terlebih dahulu sebagai pendukung pernyataan hipotesis yang diusulkan 

(Bhuono Agung Nugroho, 2005:5). Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 



a. Uji Simultan (Uji-F) 

Uji simultan merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah semua variable independen secara bersama-sama (simultan) dapat 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Algifari, 1997:58). Uji simultan ini 

dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variable dependen 

yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua variable independent. Hipotesis 

yang akan dilakukan pengujian adalah sebagai berikut: 

H0 : variable independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. 

Ha : variable independen berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. 

Nilai uji F  ini diperoleh dengan bantuan program SPSS, yang hasilnya 

akan dibandingkan dengan F tabel pada derajat bebas tertentu dan tingkat 

kesalahan sebesar 5% (level of confidence 95%) atau dengan melihat tingkat 

signifikansi dalam program SPSS tersebut. 

• Jika Fhitung > Ftabel maka hal ini berarti variabel bebas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

• Jika Fhitung < Ftabel maka hal itu berarti variabel bebas secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Algifari (1997:61) menjelaskan bahwa uji parsial bertujuan untuk 

membuat kesimpulan (inference) mengenai pengaruh masing-masing independen 

(X)  terhadap variabel dependen (Y). Uji t digunakan untuk menguji  signifikansi 

pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-

langkah dalam uji t adalah sebagai berikut: 



1. Merumuskan Hipotesis 

H0 : �i = 0 

Berarti variabel independen Xi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel independen. 

H0 : �i � 0 

Berarti variabel independen Xi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel independen. 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah �=5% atau confident interval 

sebesar 95% dengan degree of freedom atau df (n-k-1), yang dalam hal ini n 

adalah jumlah pengamatan dan k adalah variabel regresor. 

3. Menghitung nilai thitung 

thitung = 
21

2

r

rnr

−

−
..................................................(Iqbal, 2003:283) 

4. Membandingkan thitung dengan ttabel 

Hipotesis nol akan diterima atau ditolak ditentukan berdasarkan kriteria 

sebagai berikut: 

thitung < ttabel, berarti Ho diterima dan Ha ditolak 

thitung > ttabel, berarti Ha diterima dan Ho ditolak 

 



Hipotesis yang akan dilakukan dalam pengujian adalah sebagai berikut: 

1. H0,1 = Variabel EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

Ha,,1 = Variabel EPS  berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

2. H0,2 = Variabel PER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

Ha,,2 = Variabel PER  berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

3. H0,3 = Variabel ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

Ha,,3 = Variabel ROE  berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

4. H0,4 = Variabel BV tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

Ha,,4 = Variabel BV  berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

5. H0,5 = Variabel Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham 

Ha,,5 = Variabel Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham 

6. H0,6 = Variabel Tingkat Suku Bunga SBI tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 

Ha,,6 = Variabel Tingkat Suku Bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham 

Nilai uji t juga dapat diperoleh dengan bantuan program SPSS, yang 

hasilnya akan dibandingkan dengan t tabel pada derajat bebas tertentu dan tingkat 

kesalahan sebesar 5% (level of confidence 95%) atau dengan melihat tingkat 

signifikansi dalam program SPSS tersebut. 

• Jika sig t < 0,05, maka hal ini berarti variabel bebas secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

• Jika sig t > 0,05, maka hal ini berarti variabel bebas secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

 

 



c. Goodness of Fit (R
2
) 

Pendekatan ini digunakan untuk melihat besarnya sumbangan atau 

kontribusi dari keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R
2
 

dalam penelitian ini diperoleh dengan bantuan program SPSS. Nilai R
2
 harus lebih 

besar dari nol (0) dan lebih kecil dari satu (1) atau dengan kalimat matematis 0 < 

R
2
 < 1. 

d. Koefisien Beta 

Menurut Arif Dalam Erina  dan  Ghozali (2003), untuk menentukan 

variable bebas yang paling dominan dalam mempengaruhi nilai dependent 

variable dalam suatu model regresi linier maka digunakan koefisien � (beta 

coefficient). Hubungan antara koefisien regresi dari sutu model regresi linier yang 

biasa dengan koefisien beta sebagai berikut: 

�i = �i* � y 

  �xi 

Dimana: 

�i  = koefisien regresi dari sutu model regresi biasa 

�i*= koefisien beta 

� y = standard deviasi variable Y 

�xi= standard deviasi variable X 

 Variable bebas dikatakan dominan dan paling menentukan dalam 

mempengaruhi nilai variable terikat (Y) apabila memiliki koefisien beta terbesar. 

�

�



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Perkembangan Umum Pasar Modal di Indonesia 

 Pasar Modal Indonesia sebenarnya telah hadir jauh sebelum Indonesia 

merdeka. Tepatnya pada 14 Desember 1912, pemerintah Hindia Belanda 

mendirikan pasar modal adalah untuk kepentingan pemerintah colonial VOC. 

Namun dalam perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti 

yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami 

kevakuman.  

 Bursa efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I yaitu pada tahun 

1914 sampai dengan tahun 1918. Kemudian pada tahun 1925 Bursa Efek di 

Jakarta dibuka kembali bersamaan dengan Bursa Efek di Surabaya dan Semarang. 

Pada awal tahun 1939 Bursa Efek di Surabaya dan Semarang ditutup kembali 

karena adanya isu politik yaitu Perang Dunia II. Dan pada tahun 1942 Bursa Efek 

di Jakarta juga ditutup selama terjadinya Perang Dunia II. 

 Pada tahun 1952 Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali berdasarkan 

dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Pasar Modal oleh Menteri Kehakiman 

(Lukman Wiradinata) dan Menteri Keuangan (Prof. DR. Sumitro 

Djojohadikusumo) dimana instrumen yang diperdagangakan adalah Obligasi 

Pemerintah Indonesia (1950). Namun program nasionalisasi perusahaan Belanda 

tahun 1956 membuat bursa efek menjadi tidak aktif. Sehingga mulai tahun 1956 

hingga 1977, sehingga menyebabkan perdagangan di bursa efek menjadi vakum. 



Pada tanggal 10 Agustus 1977 Bursa Efek dibuka dan diresmikan kembali oleh 

Presiden Soeharto dengan nama Bursa Efek Jakarta (BEJ). BEJ dijalankan di 

bawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Dimana pengaktifan kembali 

dari Pasar Modal Indonesia ditandai dengan go public PT.Semen Cibinong 

sebagai emiten pertama. Dan selanjutnya tanggal 10 Agustus diperingati sebagai 

hari ulang tahun Pasar Modal Indonesia.  

 Setelah diaktifkan kembali pada tahun 1977, bursa efek di Jakarta 

mengalami perkembangan yang kurang baik sampai tahun 1987, karena 

masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar 

modal. Hal tersebut ditandai dengan jumlah emiten hingga tahun 1987 hanya 

mencapai 24 perusahaan. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan 

mengeluarkan Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan 

bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum dan investor asing yang 

menanamkan modal di Indonesia.  

Pada 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. Dan pada 

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

oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya 13 Juli 1992 

terjadi swastanisasi BEJ serta berubahnya BAPEPAM menjadi Badan Pengawas 

Pasar Modal. Dengan munculnya berbagai kebijakan yang diluncurkan 

pemerintah, perkembangan pasar modal menjadi lebih signifikan. Hal ini 

ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah emiten yang pada tahun 1994 mencapai 

217 emiten, dari 24 emiten saja pada tahun 1988. 



Pada tanggal 22 Mei 1995 sistem otomasi di Bursa Efek di Jakarta 

dilaksanakan dengan sistem komputer JATS (Jakarta Automated Trading 

Systems). Selanjutnya pada tanggal 10 November 1995  Pemerintah mengeluarkan 

Undang–Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini 

mulai diberlakukan mulai Januari 1996, dan tahun 1995 Bursa Paralel Indonesia 

merger dengan Bursa Efek Surabaya. 

Pada tahun 2000 Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) 

mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan 

likuiditas pasar dan menghindari peristiwa saham  hilang dan pemalsuan saham, 

serta mempercepat proses penyelesaian transaksi. Sedangkan pada tahun 2002 

BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (Remote Trading) 

sebagai upaya meningkatkan akses pasar, efisiensi pasar, kecepatan, serta 

frekuensi perdagangan. Dan pada tahun 2007 terjadi penggabungan BES ke BEJ 

yang kemudian berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

4.2. Gambaran Umum Perusahaan Sampel Penelitian 

1. PT. Bakrieland Development, Tbk.  

 PT. Bakrieland Development, Tbk.didirikan pada tanggal 12 Juni 1990. 

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain 

mengenai perubahan nama dari PT. Elang Realty, Tbk menjadi PT. Bakrieland 

Development, Tbk. dan perubahan terakhir mengenai peningkatan modal dasar 

perusahaan, perubahan maksud dan tujuan perusahaan, serta kegiatan usaha 

perseroan adalah menjalankan usaha Property dan Real Estate, bergerak dalam 

pembangunan infrastruktur, usaha pemasaran, penjualan, maupun penyewaan 



berbagai macam rumah dan bangunan lainnya, serta bergerak dalam bidang 

distribusi dan retail. Kedudukan perusahaan berada di Jakarta. Pada tanggal 13 

Oktober 1995, perusahaan secara resmi efektif untuk melakukan Penawaran 

Umum Perdana kepada masyarakat. Perusahaan telah mencatatkan seluruh 

sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1995. Di samping itu, 

pada tanggal 15 September 1997, perusahaan secara resmi efektif untuk 

melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan hak memesan efek terlebih 

dahulu kepada masyarakat, yang telah dicatat di Bursa Efek Indonesia pada 

tanggal 6 Oktober 1997. 

2. PT. Ciputra Surya, Tbk.  

 PT. Ciputra Surya, Tbk didirikan pada tanggal 1 Maret 1989. Anggaran 

dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar 

Perusahaan. Ruang lingkup kegiatan perusahaan mencakup antara lain 

perencanaan, pelaksanaan pembangunan, penjualan kawasan perumahan (Real 

Estate), perkantoran, pertokoan, dan pusat niaga beserta fasilitas-fasilitasnya. 

Perusahaan berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, dan proyeknya yaitu Citra 

Raya berlokasi Lakarsantri, Surabaya. Perusahaan memulai kegiatan usaha 

komersialnya pada tahun 1993. Perusahaan resmi melakukan perdagangan 

sahamnya dengan efektif dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 

tanggal 29 Desember 1998. 

3. PT. Duta Pertiwi, Tbk. 

 PT. Duta Pertiwi, Tbk didirikan pada tanggal 29 Desember 1972. 

Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir 



sehubungan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan. Perusahaan 

berkedudukan di Jakarta dengan proyek Real Estatenya meliputi pusat 

perbelanjaan International Trade Centre (ITC) Mangga Dua, Ruko Mangga Dua, 

Arcade Dusit, Mangga Dua Mall, Mangga Dua Court Apartement, Wisma Eka 

Jiwa, perumahan Taman Mas, Mega ITC Cempaka Mas, Duta Mas Fatmawati, 

Ruko Roxy Mas, ITC yang seluruhnya berlokasi di Jakarta dan pusat perbelanjaan 

Pusat Grosir Wonokromo di Surabaya. Kantor pusat Perusahaan beralamat di 

Gedung ITC Lt.8, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan 

utama perusahaan meliputi usaha konstruksi dan pembangunan Real Estate serta 

perdagangan umum. Perusahaan mulai beroperasi komersial pada tanggal 1 

Oktober 1988 dalam bidang Real Estate, sebelumnya perusahaan bergerak dalam 

bidang kontraktor. Pada tanggal 26 September 1994, perusahaan secara resmi 

efektif untuk melaksanakan Penawaran Umum saham kepada masyarakat. 

Perusahaan mencatatkan seluruh sahamnya (company listing) pada Bursa Efek 

Indonesia pada tanggal 2 November 1994. Selain itu, pada tanggal 24 Maret 1997, 

perusahaan secara resmi efektif untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas 

dengan hak memesan terlebih dahulu, saham-saham tersebut dicatatkan pada 

Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 April 1997. Pada tanggal 31 Desember 

2005 dan 2004 seluruh saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. 

4. PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk. 

 PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk. didirikan pada tanggal 

14 Mei 1991. Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali perubahan, terakhir 

mengenai perubahan dalam proses penunjukkan komisaris dan direksi perusahaan 

dari setiap lima tahun menjadi setiap tahun. Ruang lingkup kegiatan perusahaan 



terutama bergerak dalam bidang investasi dan pengembangan Real Estate dan 

Property. Perusahaan berkedudukan di Makasar, Sulawesi Selatan dengan kantor 

pusat perusahaan berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga Kav. 3-5. Perusahaan 

mulai beroperasi komersial pada tanggal 21 Juni 1997. Penerbitan saham 

perusahaan di Bursa Efek Indonesia disetujui oleh PT. Bursa Efek Indonesia 

tanggal 7 Desember 2000. Pada tanggal 31 Maret 2005, seluruh saham perusahaan 

dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. 

5. PT. Jaka Inti Realtindo, Tbk 

 PT. Jaka Inti Realtindo, Tbk didirikan pada tanggal 3 Februari 1993 

dengan nama PT. Jaka Artha Graha, Tbk. Berdasarkan Pernyataan Keputusan 

Rapat pada tanggal 5 Mei 2006 di Gedung Bursa Efek Indonesia, para pemegang 

saham perusahaan telah menyetujui, antara lain, perubahan nama perusahaan yang 

semula bernama PT. Jaka Artha Graha, Tbk. menjadi PT. Jaka Inti Realtindo, 

Tbk. dan perusahaan susunan Dewan Direksi dan Komisaris. Anggaran dasar 

telah mengalami perubahan terakhir, yang antara lain menyetujui peningkatan 

modal dasar perusahaan, penggabungan saham (reverse stock), serta menetapkan 

seluruh saham yang masih dalam simpanan (portopel) menjadi saham seri. Ruang 

lingkup kegiatan perusahaan bergerak dalam bidang Real Estate, pengembang, 

dan kontraktor yang membangun perumahan beserta fasilitasnya dalam strata 

menengah ke bawah. Perusahan berkedudukan di Jakarta dan bersama anak 

perusahaan memiliki perumahan Griya Fortuna dan Villa Asia berlokasi di 

Bojong Gede, Bogor dan Bumi Roviga Permai dan Palu Hill berlaku di Palu. 

Dalam kegiatan pelaksanaan usahanya, perusahaan dan anak perusahaan telah 

memperoleh ijin lokasi seluas kurang lebih 60 hektar di Bojong Gede. Bogor dan 



penyedia tanah sekitar 300 hektar di Palu, Sulawesi Tengah. Kantor perusahaan 

terletak di Gedung SMR lt. 9, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350. Perusahaan 

mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2000. Perusahaan secara resmi 

efektif untuk melakukan penawaran umum saham pada tanggal 30 Juni 2000. 

Saham perusahaan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Agustus 

2000. Pada tahun 2002, perusahaan melakukan pemecahan saham (Stock Split) 

sebesar 1:10 dari saham yang beredar. 

6. PT. Kawasan Industri Jababeka, Tbk  

PT. Kawasan Industri Jababeka, Tbk disingkat PT. Jababeka, Tbk 

didirikan pada tanggal 12 Januari 1989. Anggaran dasar perusahaan telah 

mengalami beberapa kali perubahan, terakhir mengenai penurunan modal 

ditempatkan dan modal disetor dengan menurunkan nominal saham serta 

perubahan Anggaran Dasar. Ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah 

menjalankan usaha di bidang kawasan industri berikut seluruh sarana 

penunjangnya dalam arti kata yang seluas-luasnya, antara lain pembangunan 

perumahan/ apartemen, perkantoran/ pertokoan, pembangunan dan pengelolaan 

instalasi air bersih, limbah, telepon, dan listrik serta sarana-sarana lain yang 

diperlukan dalam menunjang pengelolaan kawasan industry, juga termasuk 

diantaranya penyediaan fasilitas-fasilitas olahraga dan rekreasi di lingkungan 

kawasan  industri, ekspor dan impor barang-barang yang diperlukan bagi usaha-

usaha yang berkaitan dengan pengemabangan dan pengelolaan kawasan industri. 

Perusahaan berkedudukan di Bekasi. Anak Perusahaan yang berkedudukan di 

Bekasi dan Jakarta juga bergerak dalam industry yang sama dengan perusahaan. 

Pada tanggal 10 Januari 1995, perusahaan mencatatkan sahamnya untuk 



penawaran umum terbatas pertama yang merupakan penawaran kepada pemegang 

saham dalam rangka hak memesan efek terlebih dahulu. Pada tanggal 31 

Desember 2005, seluruh saham perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

7. PT. Lippo Cikarang, Tbk 

 PT. Lippo Cikarang, Tbk didirikan di Indonesia pada tanggal 20 Juli 1987. 

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir 

mengenai perubahan anggaran dasar perusahaan. Ruang lingkup kegiatan 

perusahaan adalah pengembangan kota (urban development) yang meliputi 

pengembangan kawasan perumahan dan industri, pengembangan infrastruktur dan 

fasilitas umum, penyediaan jasa-jasa pendukung, serta melakukan investasi, baik 

langsung dan tidak langsung melalui perusahaan anak maupun patungan dengan 

pihak-pihak lain. Pada saat ini kegiatan perusahaan terutama adalah pembangunan 

kawasan industri, perumahan dan penyediaan jasa-jasa penunjang lainnya. Kantor 

perusahaan terletak di Menara Pasifik, Jalan M.H. Thamrin Kav. 107, Lippo 

Cikarang, Bekasi-17550, Jawa Barat, Indonesia. Perusahaan mulai beroperasi 

secara komersial sejak tanggal 20 Mei 1989. Penawaran umum perdana 

perusahaan kepada masyarakat secara resmi efektif terhitung sejak tanggal 27 Juni 

1997. Pada tanggal 24 Juli 1997 seluruh saham perusahaan telah dicatatkan pada 

Bursa Efek Indonesia. 

8.  PT. Lippo Karawaci, Tbk 

 PT. Lippo Karawaci, Tbk didirikan dengan nama PT. Tunggal 

Reksakencana pada tanggal 15 Oktober 1990. Anggaran dasar perusahaan telah 

diubah beberapa kali, antara lain mengenai penerbitan saham-saham baru yang 



berasal dari pelaksanaan Waran Seri I. Ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan 

adalah dalam  bidang Real Estate, pengembangan perkotaan (urban development), 

pembebasan/ pembelian, pengelohan, pematangan, pengurungan dan penggalian 

tanah; membangun sarana dan prasarana/ infrastruktur, merencanakan, 

membangun gedung-gedung, perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, 

rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat sarana olah raga, dan sarana penunjang 

termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-

tempat hiburan lain, laboratarium medik, apotik beserta fasilitasnya: menjual, 

menyewakan, dan  mengusahakan kegiatan-kegiatan tersebut, membangun dan 

mengelola fasilitas umum, serta jasa akomodasi, menjalankan usaha di bisang jasa 

antara lain transportasi, jasa keamanan berikut jasa penunjang lainnya kecuali jasa 

dalam bidang hukum dan pajak. Sampai dengan tahun 2007, kegiatan utama 

perusahaan adalah dalam bidang Housing and Land Development, Healthcare and 

Hospitals and Hospitality and Infrastructure. Perusahaan berdomisili di 2121 

Bulevar Gajah Mada  01-01 Lippo Cyber Park, Lippo Karawaci Tangerang. 

Penawaran umum saham perdana perusahaan kepada masyarakat dinyatakan 

efektif tanggal 3 Juni 1996, dan selanjutnya saham tersebut dicatatkan Efek 

Indonesia pada tanggal 28 juni 1996. Selanjutnya, perusahaan melakukan 

Penawaran Umum Terbatas 1 pada tanggal 30 Desember 1997. Saham-saham ini 

dicantumkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Januari 1998. Pada tanggal 

30 Juli 2004, perusahaan mengaktivasi dan menggabungkan beberapa perusahaan. 

Pada tahun 2004, perusahaan menawarkan saham biasa kepada para pemegang 

saham melalui Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta menerbitkan Waran Seri I yang 



akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif  hanya kepada pemegang 

saham yang melaksanakan pemesanan saham baru yang ditawarkan dalam 

Penawaran Umum Terbatas II. Saham-saham ini seluruhnya telah dicatatkan di 

Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Januari 2005. Pada tanggal 28 Juli 2006, 

Perusahaan melakukan pemecahan saham (stocksplit) dari satu saham menjadi dua 

saham. Pada tanggal 30 Juni 2007 semua saham beredar yang dimiliki perusahaan 

tercatat di Bursa Efek Indonesia.       

9. PT.Lamicitra Nusantara, Tbk 

 PT. Lamicitra Nusantara, Tbk (PT. Lami Citra Persada) didirikan pada 

tanggal 29 Januari 1988. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa 

kali perubahan, terkahir mengenai perubahan susunan komisaris dan 

pengangkatan komisaris independen. Perusahaan berdomisili di Surabaya dengan 

lokasi usaha di Surabaya dan Semarang. Kantor pusat perusahaan berada di 

Jembatan Merah Plaza lantai 5, Jalan Taman Jayengrono No.2-4, Surabaya. 

Ruang lingkup perusahaan bergerak dalam bidang pembangunan dan pengelolaan 

property, jasa, perdagangan, dan pertokoan,. Perusahaan memulai usaha 

komersialnya pada Januari 1990. Saat ini kegiatan utama perusahaan adalah 

penjualan stand di Jembatan Merah Plaza-Surabaya, pengelolaan kawasan berikat 

di Tanjung Emas Semarang dan penyertaan modal pada anak perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pengelolaan depo peti kemas, perhotelan, Property dan 

Real Estate. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Lamicitra Nusantara. 

Pada tanggal 29 Juni 2001, perusahaan secara resmi efektif untuk melakukan 

penawarn umum usahanya kepada masyarakat dengan disertai penerbitan Waran 

Seri I (Waran) yang diterbitkan menyertai saham biasa atas nama tersebut 



diberikan sebagai cuma-cuma sebagai insentif  bagi para pemegang saham. pada 

tanggal 18 Juli 2001 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. 

Pada tanggal 11 Juli 2001 dilakukan pencatatan saham perusahaan milik 

pemegang saham pendiri, namun saham pendiri tersebut baru dapat 

diperdagangkan setelah 8 bulan dari tanggal pencatatan. 

10. PT. Kridaperdana Indahgraha, Tbk. 

PT. Kridaperdana Indahgraha, Tbk. didirikan pada tanggal 11 Juni 1990. 

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terutama 

pada tahun 2007, yang antara lain mengenai peningkatan modal dasar dan 

perubahan susunan direksi serta komisaris perusahaan. Perusahaan telah berubah 

nama menjadi PT. Global Land Development, Tbk. Ruang lingkup kegiatan 

perusahaan terutama adalah bidang usaha pembangunan (kontraktor), 

pengangkutan, perdagangan, pengelolaan bangunan, perindustrian, pertanian, 

perkebunan, peternakan, perikanan, perbengkelan, jasa, percetakan, pembangunan 

perumahan (Real Estate), dan developer. Sejak tanggal 25 September 2007 

perusahaan berdomisili di Podium 2 unit P2-17, Plaza Kebon Sirih, Jalan Kebon 

Sirih. Perusahaan memiliki, menjual, dan mengelola pusat perdagangan Grand 

Mall Bekasi dan  memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1995. Pada tanggal 

25 Februari 2000, perusahaan secara resmi efektif untuk melakukan penawaran 

umum perdana. Seluruh saham perusahaan sejumlah telah dicatatkan di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

 



11. PT. Summarecon Agung, Tbk 

 PT. Summarecon Agung, Tbk. didirikan pada tanggal 26 November 1975. 

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan nilai 

nominal saham perusahaan. Ruang lingkup kegiatan perusahaan antara lain 

bergerak dalam bidang pengembangan Real Estate, penyediaan jasa sewa, dan 

pengelolaan fasilitas rekreasi dan restoran. Kantor pusat perusahaan berkedudukan 

di Plaza Summarecon, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta. Perusahaan mulai 

beroperasi secara komersial sejak tahun 1976. Pada tanggal 1 Maret 1990, 

perusahaan secara resmi efektif untuk melakukan penawaran umum perdana 

kepada  masyarakat. Pada tanggal 14 Agustus 1996, perusahaan mencatatkan 

seluruh sahamnya pada Buras efek Indonesia. 

12. PT. Suryainti Permata, Tbk.  

 PT. Suryainti Permata, Tbk. didirikan pada tanggal 14 Februari 1990. 

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir 

mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. Ruang lingkup 

kegiatan perusahaan terutama bergerak dalam bidang pembangunan dan 

pengusahaan gedung perkantoran, pertokoan dan pemukiman, bidang industry, 

perdagangan, dan jasa. Perusahaan memulai aktivitas usaha komersialnya sejak 

tahun 1992, dengan melakukan aktivitas pembangunan dan penjualan rumah toko, 

pembangunan perhotelan, jasa konstruksi gedung dan distributor sepeda motor. 

Pada tanggal 20 Juni 2003 perusahaan berhenti dalam kegiatan sebagai distributor 

sepeda motor, dan terhitung sejak tanggal tersebut perusahaan sudah tidak 

melakukan kegiatan distributor sepeda motor. Perusahaan berdomisili di Jalan 



Panglima Sudirman 55, Surabaya. Pada tanggal 15 Desember 1997 perusahaan 

secara resmi efektif untuk menawarkan saham kepada masyarakat dan pada 

tanggal 8 Januari 1998 seluruh saham perusahaan telah dicatatkan pada Bursa 

Efek Indonesia. 

4.3 Gambaran Umum Variabel Penelitian 

4.3.1 Harga Saham 

 Harga Saham perusahaan yang menjadi sampel dapat ditunjukkan pada 

table 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Harga Saham 

Perusahaan Property dan Real Estate Tahun 2003-2007 

(dalam Rupiah) 

Tahun 
No. Emiten 

2003 2004 2005 2006 2007 
Rata-rata 

1 ELTY 50 280 165 195 620 262 

2 CTRS 700 1475 420 980 980 911 

3 DUTI 825 800 420 970 910 785 

4 GMTD 650 425 365 420 450 462 

5 JAKA 10 15 25 100 100 50 

6 KIJA 55 115 90 155 230 129 

7 LPCK 175 390 255 285 640 349 

8 LPKR 175 1625 1750 1070 690 1062 

9 LAMI 55 95 60 75 150 87 

10 KPIG 75 105 80 90 500 170 

11 SMRA 575 625 750 1170 1170 858 

12 SIIP 185 215 190 590 2000 636 

Rata-rata 294 514 381 508 703 480 

Tertinggi 825 1625 1750 1170 2000 1062 

  Terendah 10 15 25 75 100 50 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (Lampiran 2) 



 Pada periode penelitian, perusahaan yang memiliki harga saham tertinggi 

pada tahun 2003 adalah PT. Duta Pertiwi, Tbk. dengan harga saham sebesar 

Rp.825,00. Pada tahun 2004 dan 2005 PT. Lippo Karawaci, Tbk. memiliki harga 

saham tertinggi yaitu dengan harga Rp. 1.625,00 pada tahun 2004 dan 

Rp.1.750,00 pada tahun 2005. Pada tahun 2006 PT. Summarecon Agung, Tbk. 

memiliki harga saham saham tertinggi yaitu Rp.1.170,00. Selama tahun 

pengamatan, perusahaan yang memiliki harga saham  terendah pada tahun 2003, 

2004, 2005, dan 2007 adalah PT. Jaka Inti Realtindo, Tbk. yaitu dengan harga  

Rp. 10,00 pada tahun 2003, Rp. 15,00 pada tahun 2004, Rp. 25,00 pada tahun 

2005, dan Rp. 100,00 pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2006 perusahaan 

yang memiliki harga saham terendah adalah PT. Lamicitra Nusantara, Tbk. 

dengan harga Rp. 75,00. 

 Pada tahun 2003 rata-rata harga saham perusahaan sampel adalah 

Rp.294,00 dan pada tahun 2004 mengalami kenaikan menjadi Rp.514,00. Pada 

tahun 2005, rata-rata harga saham mengalami penurunan menjadi sebesar 

Rp.381,00. Pada tahun berikutnya yaitu 2006 dan 2007 harga saham mengalami 

kenaikan menjadi sebesar Rp. 508,00 pada tahun 2006 dan Rp. 703,00 pada tahun 

2007. Kenaikan harga saham pada tahun 2004, 2006, dan 2007 menunjukkan 

bahwa investor bersedia membeli saham dengan harga saham yang tinggi pada 

sector perusahaan Property dan Real Estate untuk mendapatkan keuntungan 

dalam berinvestasi berupa dividen atau capital gain. Peningkatan harga saham 

tersebut juga berarti kondisi harga saham khususnya pada perusahaan sector 

Property dan Real Estate baik. Sebaliknya, penurunan harga saham pada tahun 

2005 menunjukkan bahwa investor kurang merespon untuk membeli saham 



dengan harga yang tinggi pada sector perusahaan Property dan Real Estate karena 

investor menganggap pada tahun 2005 sektor perusahaan tidak mampu 

memberikan keuntungan atau capital gain yang diharapkan oleh investor. Selain 

itu, penurunan harga saham juga menunjukkan bahwa kondisi investasi pada 

perusahaan Property dan Real Estate kurang baik.    

 Berdasarkan table di atas, harga saham rata-rata perusahaan sampel mulai 

tahun 2003-2007 adalah Rp. 480,00 yang memiliki arti bahwa selama periode 

penelitian, rata-rata investor bersedia membayar harga Rp. 480,00. Perusahaan 

yang memiliki harga saham di atas harga saham rata-rata perusahaan adalah PT. 

Bakrieland Development Tbk., PT. Ciputra Surya Tbk., PT. Duta Pertiwi Tbk., 

PT. Gowa Makasar Tourism Development Tbk., PT. Jaka Inti Realtindo Tbk., PT. 

Kawasan Industri Jababeka Tbk., PT. Kridaperdana Indahgraha Tbk., PT. Lippo 

Cikarang, Tbk., PT. Lippo Karawaci, Tbk. PT. Suryainti Permata Tbk., dan PT. 

Summarecon Agung Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa saham perusahaan tersebut 

cukup diminati oleh investor daripada perusahaan lain yang termasuk dalam 

perusahaan sampel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.2 Earning Per Share (EPS) 

Tabel 4.2 

Earning per Sahare (EPS) 

Perusahaan Property dan Real Estate Tahun 2003-2007 

(dalam Rupiah) 

Tahun No. Emiten 

2003 2004 2005 2006 2007 

Rata-rata 

1 ELTY 144.02 26.16 16.53 12.07 6.85 41.13 

2 CTRS 47.66 62.05 60.53 85.46 86.67 68.47 

3 DUTI 69.86 42.99 60.53 52.57 42.48 53.69 

4 GMTD 57.69 68.32 65.05 72.65 77.38 68.22 

5 JAKA 0.38 0.29 0.40 2.78 1.68 1.11 

6 KIJA 17.92 0.72 10.25 2.83 2.36 6.82 

7 LPCK 16.27 41.58 5.36 5.22 15.89 16.86 

8 LPKR 104.10 142.79 122.39 55.33 20.40 89.00 

9 LAMI 1.17 1.27 1.47 0.84 2.57 1.46 

10 KPIG 4.67 13.79 14.78 12.06 2.57 9.57 

11 SMRA 66.08 78.47 76.87 61.04 49.75 66.44 

12 SIIP 16.13 92.00 73.80 89.05 103.53 74.90 

Rata-rata 45.50 47.54 42.33 37.66 34.34 41.47 

Tertinggi 144.02 142.79 122.39 89.05 103.53 89.00 

  Terendah 0.38 0.29 0.40 0.84 1.68 1.11 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (Lampiran 2) 

 

 Dari table di atas dapat diketahui bahwa laba yang dibagikan kepada 

pemegang saham secara rata-rata berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dari tahun 

2003 EPS sebesar Rp. 45,50 mengalami kenaikan pada tahun 2004 menjadi 

sebesar Rp. 47,54. Tetapi mengalami penurunan dari tahun 2005 sampai 2007 

yaitu Rp.42,33 pada tahun 2005, Rp. 37,66 pada tahun 2006, dan Rp. 34,34 pada 

tahun 2007. Pada periode pengamatan PT. Bakrieland Development Tbk. adalah 

perusahaan yang memberikan EPS tertinggi yaitu Rp. 144,02 pada tahun 2003. 

Sedangkan EPS tertinggi pada tahun 2004 dan 2005 diberikan oleh PT. Lippo 



Karawaci Tbk. yaitu sebesar Rp. 142,79 pada tahun 2004 dan Rp. 122,39 pada 

tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2006 dan 2007 EPS tertinggi diberikan oleh 

PT. Suryainti Permata Tbk yaitu sebesar Rp. 89,05 pada tahun 2006 dan Rp. 

103,53 pada tahun 2007. 

 Pada tahun 2003, 2004, dan 2005 secara berturut-turut PT. Jaka Inti 

Realtindo Tbk. merupakan perusahaan yang memberikan EPS terendah yaitu 

sebesar Rp. 0,38, Rp. 0,29, dan Rp. 0,40. Sedangkan pada tahun 2006 EPS 

terendah diberikan oleh PT. Lamicitra Nusantara Tbk. yaitu sebesar Rp. 0,84. 

Pada tahun 2007 kembali PT Jaka Inti Realtindo memberikan EPS terendah yaitu 

sebesar Rp. 1,68.  

 Besarnya EPS yang dibagikan merupakan salah satu indicator keberhasilan 

perusahaan yang akan mempengaruhi keputusan investasi bagi para investor dan 

akan berimplikasi pada harga saham. Dimana peningkatan EPS dari periode satu 

ke periode berikutnya menunjukkan adanya prospek yang baik di masa yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 

 



4.3.3 Price Earning Ratio (PER) 

Tabel 4.3 

Price Earning Ratio (PER) 

Perusahaan Property dan Real Estate Tahun 2003-2007 

(dalam kali) 

Tahun 
No. Emiten 

2003 2004 2005 2006 2007 
Rata-rata 

1 ELTY 2.88 10.70 9.98 16.15 90.56 26.05 

2 CTRS 14.69 23.77 6.94 11.47 11.31 13.64 

3 DUTI 11.81 18.61 6.94 18.45 21.42 15.45 

4 GMTD 11.27 6.22 5.61 5.78 5.82 6.94 

5 JAKA 26.22 50.99 62.31 35.96 59.46 46.99 

6 KIJA 3.07 160.32 8.78 54.72 97.50 64.88 

7 LPCK 10.75 9.38 47.55 54.65 40.27 32.52 

8 LPKR 0.62 11.38 14.30 19.34 33.82 15.89 

9 LAMI 47.18 75.08 40.78 89.07 58.29 62.08 

10 KPIG 16.08 7.61 5.41 7.46 194.69 46.25 

11 SMRA 8.70 7.96 9.76 19.17 23.52 13.82 

12 SIIP 11.47 2.34 2.57 6.63 19.32 8.47 

Rata-rata 13.73 32.03 18.41 28.24 54.67 29.41 

Tertinggi 47.18 160.32 62.31 89.07 194.69 64.88 

  Terendah 0.62 2.34 2.57 5.78 5.82 6.94 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (Lampiran 2) 

 

 Berdasarkan pada table 4.3 di atas bahwa nilai Price Earning Ratio (PER) 

berfluktuatif selama periode penelitian.  Pada tahun 2003 rata-rata PER sebesar 

13,73 kali dan mengalami kenaikan pada tahun 2004 menjadi sebesar 32,03 kali. 

Sedangkan pada tahun 2005 PER mengalami penurunan menjadi sebesar 18,41 

kali. Selanjutnya PER kembali mengalami kenaikan pada tahun 2006 dan 2007 

menjadi sebesar 28,24 kali dan 54,67 kali. 



 Nilai PER tertinggi pada tahun 2003 diperoleh oleh PT. Lamicitra 

Nusantara Tbk yaitu sebesar 47,18 kali. Sedangkan pada tahun 2004 nilai PER 

tertinggi diberikan oleh PT Kawasan Industri Jababeka Tbk yaitu sebesar 160,32 

kali. Tahun 2005 nilai PER tertinggi diberikan oleh PT Jaka Inti Realtindo Tbk 

yaitu sebesar 62,31 kali dan pada tahun 2006 nilai PER tertinggi kembali 

diberikan oleh PT Lamicitra Nusantara Tbk yaitu sebesar 89,07 kali. Pada tahun 

2007 PT Kridaperdana Indahgraha Tbk memberikan nilai PER tertinggi yaitu 

sebesar 194,69 kali. 

 Sedangkan nilai PER terendah pada tahun 2003 diberikan oleh PT. Lippo 

Karawaci Tbk yaitu sebesar 0,62 kali.  Pada tahun 2004 dan 2005 nilai PER 

terendah diberikan oleh PT.Suryainti Permata Tbk yaitu sebesar 2,34 kali dan 2,57 

kali. Tahun 2006 dan 2007 nilai PER terendah diberikan oleh PT. Gowa Makassar 

Tourism Development Tbk. Yaitu sebesar 5,78 kali dan 5,82 kali. 

 Nilai PER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

pertumbuhan yang tinggi atau prospek yang baik di masa mendatang, sehingga 

investor memberikan harga yang relative tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.4 Return on Equity (ROE) 

 Return on Equity (ROE) menunjukkan sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. Para 

pemegang saham menghitung rasio profitabilitas ini untuk melihat tingkat 

pengembalian atas investasi dana pada perusahaan emiten. 

Tabel 4.4 

Return on Equity (ROE) 

Perusahaan Property dan Real Estate Tahun 2003-2007 

(dalam %) 

Tahun 
No. Emiten 

2003 2004 2005 2006 2007 
Rata-rata 

1 ELTY 42.26 6.75 7.43 5.13 3.25 12.96 

2 CTRS 5.80 2.72 12.74 5.58 3.64 6.10 

3 DUTI 6.00 3.56 12.74 4.42 3.44 6.03 

4 GMTD 8.72 9.87 8.80 9.15 9.07 9.12 

5 JAKA 7.00 5.40 7.40 1.01 0.61 4.28 

6 KIJA 21.28 0.64 8.38 2.28 1.66 6.85 

7 LPCK 2.75 6.57 0.84 0.81 2.41 2.68 

8 LPKR 41.20 20.27 5.76 1.96 8.39 23.68 

9 LAMI 0.84 0.91 1.04 0.59 1.78 1.03 

10 KPIG 0.86 2.48 2.65 2.18 0.21 1.68 

11 SMRA 23.40 22.69 18.06 7.23 6.20 15.52 

12 SIIP 2.86 14.04 14.55 14.95 4.92 10.26 

Rata-rata 18.48 6.49 8.37 4.61 3.80 8.35 

Tertinggi 42.26 22.69 18.06 14.95 9.07 23.68 

  Terendah 0.84 0.64 0.84 0.59 0.21 1.03 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (Lampiran 2) 

 

 Pada tahun 2003 ROE tertinggi diberikan oleh PT Bakrieland 

Development Tbk. yaitu sebesar 42,26%. Sedangkan pada pada tahun 2004 dan 

2005 ROE tertinggi diberikan oleh PT. Kridaperdana Indahgraha Tbk. yaitu 



sebesar 22,69% dan 18,06%. ROE tertinggi tahun 2006 diberikan oleh 

PT.Suryainti Permata Tbk. Sebesar 14,95% dan tahun 2007 ROE tertinggi 

diberikan oleh PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk sebesar 9,07%. 

 Dari table di atas, nilai ROE rata-rata perusahaan mengalami perubahan 

yang fluktuatif, dimana pada tahun 2003 nilai ROE rata-rata sebesar 18,48%. Pada 

tahun 2004 nilai ROE rata-rata mengalami penurunan menjadi sebasar 6,49%. 

Selanjutnya tahun 2005 nilai ROE rata-rata mengalami kenaikan menjadi sebesar 

8,37%. Hal ini berarti perusahaan sampel mampu meningkatkan tingkat 

pengembalian atas investasi dana pada perusahaan. Pada tahun 2006 terjadi 

penurunan nilai ROE rata-rata lagi menjadi 4,61% dan tahun 2007 nilai rata-rata 

ROE menjadi sebesar 3,80%. Penurunan ROE tahun 2006 dan 2007 berarti pada 

tahun tersebut rata-rata perusahaan sampel mengalami penurunan dalam 

menghasilkan laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.5 Book Value (BV) 

Tabel 4.5 

Book Value (BV) 

Perusahaan Property dan Real Estate Tahun 2003-2007 

(dalam Rupiah) 

Tahun 
No. Emiten 

2003 2004 2005 2006 2007 
Rata-rata 

1 ELTY 340.79 387.69 222.57 235.51 210.86 279.48 

2 CTRS 822.08 859.13 475.09 548.55 635.22 668.01 

3 DUTI 1164.47 1207.77 475.09 1190.11 1233.62 1054.21 

4 GMTD 661.28 692.28 739.32 793.97 853.35 748.04 

5 JAKA 54.46 54.76 54.32 274.36 276.04 142.79 

6 KIJA 84.21 112.06 122.28 124.09 142.52 117.03 

7 LPCK 591.36 633.03 638.40 643.05 658.92 632.95 

8 LPKR 689.50 704.36 2124.98 504.60 243.09 853.31 

9 LAMI 138.27 139.53 141.00 141.85 144.42 141.01 

10 KPIG 544.98 556.39 557.20 554.25 1210.29 684.62 

11 SMRA 282.34 345.81 425.55 354.29 468.48 375.29 

12 SIIP 563.43 655.43 507.23 595.80 694.12 603.20 

Rata-rata 494.76 529.02 540.25 496.70 564.24 525.00 

Tertinggi 1164.47 1207.77 2124.98 1190.11 1233.62 1054.21 

  Terendah 54.46 54.76 54.32 124.09 142.52 117.03 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (Lampiran 2) 

 

 Dari table 4.5 dapat diketahui pada tahun 2003, 2004, 2006, dan 2007 PT. 

Duta Pertiwi Tbk mampu menghasilkan Book Value (BV) tertinggi. Pada tahun 

2003, BV sebesar Rp.1164,47, Rp.1207,77 pada tahun 2004, Rp. 1190,11 pada 

tahun 2006 dan Rp. 1233,62 pada tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2005 nilai 

BV tertinggi dihasilkan oleh PT. Lippo Karawaci Tbk yaitu sebesar Rp.2124,98. 

PT. Jaka Realtindo Tbk menghasilkan nilai Book Value (BV) terendah pada tahun 



2003, 2004, dan 2005 yaitu sebsar Rp. 54,46, Rp. 54,76, dan Rp. 54,32. Pada 

tahun 2006 dan 2007 nilai BV terendah dihasilkan oleh PT. Kawasan Industri 

Jababeka Tbk yaitu sebesar Rp. 124,09 dan Rp. 142,52. 

 Secara rata-rata perusahaan, nilai BV mengalami kenaikan selama tahun 

2003 sampai 2005, yaitu dari Rp. 494,76 menjadi Rp. 529.02 dan naik menjadi 

Rp. 540,25. Pada tahun 2006 nilai BV rata-rata mengalami penurunan nilai 

menjadi Rp. 496,70 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2007 

menjadi sebesar Rp. 564,24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.6 Tingkat Inflasi 

 Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum atau penurunan nilai 

mata uang. Dalam penelitian ini tingkat inflasi yang digunakan adalah rata-rata 

tingkat inflasi bulanan dalam setahun. Data inflasi dapat diperoleh dari Bank 

Indonesia dan dapat dilihat pada table 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Rata-rata Inflasi Bulanan dalam Setahun 

Periode 2003-2007 (dalam Persentase) 

   

TINGKAT INFLASI BULAN 
2003 2004 2005 2006 2007 

JANUARI 8.68 4.82 7.32 17.03 6.26 

PEBRUARI 7.60 4.60 7.15 17.92 6.60 

MARET 7.17 5.11 8.81 15.74 6.52 

APRIL 7.62 5.92 8.12 15.40 6.29 

MEI 7.15 6.47 7.40 15.60 6.01 

JUNI 6.98 6.83 7.42 15.53 5.77 

JULI 6.27 7.20 7.84 15.15 6.06 

AGUSTUS 6.51 6.67 8.33 14.90 6.51 

SEPTEMBER 6.33 6.27 9.06 14.55 6.95 

OKTOBER 6.48 6.22 17.89 6.29 6.88 

NOVEMBER 5.53 6.18 18.38 5.27 6.71 

DESEMBER 5.16 6.40 17.11 6.60 6.59 

JUMLAH  81.48 72.69 124.83 159.98 77.15 

RATA-RATA 6.79 6.06 10.40 13.33 6.43 

Sumber:Lampiran 3       

  Dari table 4.6 di atas dapat diketahui bahwa tingkat inflasi tahun 2003 

sebesar 6,79% menurun  pada tahun 2004 menjadi sebesar 6,06%, dan meningkat  

pada tahun 2005  menjadi sebesar 10,40%. Tahun 2006 tingkat inflasi meningkat  

menjadi sebesar 13,33%, dan menurun  pada tahun 2007 menjadi sebesar 6,43%. 

 

 



4.3.7  Tingkat Suku Bunga SBI 

 Tingkat Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata 

tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulanan selama setahun. 

Data tingkat suku bunga SBI diperoleh dari Bank Indonesia, dapat dilihat pada 

table 4.7 disajikan rata-rata tingkat bunga SBI dwimingguan dalam format 

triwulanan. 

Tabel 4.7 

Rata-rata Tingkat Suku Bunga SBI Triwulan dalam Setahun 

Periode 2003-2007 (dalam Persentase) 

      

TAHUN 
TRIWULAN 

2003 2004 2005 2006 2007 

TRIWULAN I 12.29 7.70 7.43 12.74 9.27 

TRIWULAN II 10.61 7.33 7.92 12.60 8.79 

TRIWULAN III 8.72 7.37 9.11 11.80 8.28 

TRIWULAN IV 8.46 7.42 12.00 10.38 8.08 

RATA-RATA 10.02 7.46 9.11 11.88 8.60 
Sumber: Data diolah, Lampiran 4 

 Dari table di 4.7 di atas dapat diketahui bahwa tingkat suku bunga SBI 

pada tahun 2003 sebesar 10,02% dan menurun pada tahun 2004 menjadi sebesar 

7,46%. Pada tahun 2005 tingkat suku bunga SBI meningkat menjadi sebesar 

9,11%,  pada tahun 2006 juga meningkat menjadi sebesar 11,88% dan  pada tahun 

2007 menurun menjadi sebesar  sebesar padan tahun 2007 sebesar 8,60%. 

 

 

 

 

 



4.4 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Penelitian 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

hrgsaham 60 10.00 2000.00 480.0833 467.09569 

EPS 60 .29 144.02 41.4728 39.10662 

PER 60 .62 194.69 29.4143 36.71929 

ROE 60 .21 100.00 8.3488 14.05399 

BV 60 54.32 2124.98 518.2400 378.29570 

tkinflasi 60 6.06 13.33 8.6020 2.85406 

skbunga 60 7.46 11.88 9.4140 1.49722 

Valid N (listwise) 60     

Sumber: Lampiran 5 

Table di atas memperlihatkan statistic deskriptif (nilai minimum,  nilai 

maksimum, rata-rata, dan standar deviasi) dari sampel penelitian. Dimana data 

diambil secara pooling data, yaitu gabungan data runtut waktu (time series) dan 

data sampel keseluruhan (cross sectional). Periode penelitian ini adalah lima 

tahun dari tahun 2003 sampai 2007 dengan interval satu tahun.  

 Dari table terlihat bahwa variable yang memiliki standar deviasi terbesar 

adalah Harga Saham, dimana hal tersebut karena terjadi penyimpangan terlalu 

besar antara perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Penyimpangan tersebut 

karena terdapat perbedaan ukuran perusahaan dan lama perusahaan beroperasi. 

Selain itu, standar deviasi yang besar dapat dilihat dari besarnya perbedaan antara 

nilai maksimum dan nilai minimum. Standar deviasi terkecil adalah variable 

Tingkat Suku Bunga SBI, hal tersebut karena besar angka dari Tingkat Suku 

Bunga SBI tersebut sama pada tiap tahunnya.  

 

 



4.5 Pengujian Statistik 

 Seluruh penghitungan uji statistik menggunakan bantuan software SPSS 

13.0 for windows agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan untuk 

menghindari terjadinya kesalahan dalam menghitung data sehingga hasil analisis 

akan lebih akurat. 

4.5.1 Pengujian Asumsi Klasik 

 Berikut ini akan diuraikan secara singkat pengujian asumsi klasik. 

4.5.1.1 Uji  Normalitas 

 Pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki data adalah 

bahwa data terdistribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Dalam menguji normalitas 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

 H0 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

 H1 : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

 Untuk menolak H0 maka: nilai Asymp Sig.(2-tailed) > � = 0,05. Sebaliknya 

apabila nilai  Asymp Sig.(2-tailed) < � = 0,05, maka harus menerima H0.. Data 

disajikan pada tabel 4.8 di bawah ini: 

 

 

 

 



Tabel 4.9 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

60

.0000000

290.49125452

.126

.126

-.106

.977

.296

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas hasil pengujian menunjukkan probabilitas 

sebesar 0,296 yang berarti nilai residual data terdistribusi normal atau H1 diterima 

dan H0 ditolak, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. 

 4.5.1.2 Uji  Multikolinearitas  

 Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat diuji dengan menghitung 

nilai VIF (Variance Inflation Factor). Apabila  nilai VIF lebih besar dari 10 maka 

terjadi multikolinearitas, sebaliknya apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka 

tidak terjadi multikolinearitas atau non multikolinearitas. Hasil pengujian 

ditunjukkan table 4.10 sebagai berikut: 

 

 

 

 

Sumber: Lampiran 5 



Tabel 4.10 

Uji Multikolinieritas Variance Inflation Factor (VIF) 

Variabel bebas VIF Keterangan 

EPS 2,377 Non multikolinieritas 

PER 1,435 Non multikolinieritas 

ROE 1,660 Non multikolinieritas 

BV 1,550 Non multikolinieritas 

Inflasi 2,957 Non multikolinieritas 

Tingkat Suku Bunga SBI 2,946 Non multikolinieritas 

Sumber:  Data diolah, Lampiran 5 

 Dari table 4.10 di atas terlihat untuk semua variable independen memiliki 

nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga asumsi non-multikolinearitas terpenuhi. 

4.5.1.3 Uji Autokorelasi 

 Asumsi autokorelasi dapat didefinisikan bahwa munculnya suatu data 

dipengaruhi oleh data sebelumnya. Untuk mengetahui adanya autokorelasi 

digunakan uji Durbin-Watson yang bisa dilihat dari hasil regresi berganda. Hasil 

uji asumsi autokorelasi dapat dilihat pada table 4.11 sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

.783a .613 .569 306.49340 1.783

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), skbunga, ROE, BV, PER, EPS, tkinflasia. 

Dependent Variable: hrgsahamb. 

 

  
Sumber:Lampiran 6 



Berdasarkan pada table 4.11 di atas nilai uji Durbin Watson sebesar 1,783. 

Nilai tersebut bila dibandingkan dengan nilai table “Durbin Watson d Statistic” 

dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 60 (n) dan jumlah 

variable independen 6 (k=6), maka nilai dL sebesar 1,41, dU sebesar 1,77, dan 

dengan 4-dU sebesar 2,23. Karena nilai Durbin Watson berada di antara dU 

dengan 4-dU (1,783 terletak di antara 1,77 dan 2,23) maka asumsi autokorelasi 

ditolak atau asumsi non-autokorelasi diterima. 

4.5.1.4 Uji Heterokasdisitas 

 Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank 

Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan 

semua variabel independen. Apabila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 

0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan 

apabila lebih besar dari 0,05 (5%) berarti non heteroskedastisitas atau 

homoskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Uji Heterokasdisitas 

 

Variabel bebas Probabilitas (p) Keterangan 

EPS 0,101 Non heteroskedastisitas 

PER 0,055 Non heteroskedastisitas 

ROE 0,226 Non heteroskedastisitas 

BV 0,083 Non heteroskedastisitas 

Inflasi 0,792 Non heteroskedastisitas 

Tingkat Suku Bunga SBI 0,840 Non heteroskedastisitas 

          Sumber: Data diolah, Lampiran 6 



Dari tabel di atas terlihat semua nilai probabilitas di lebih besar dari 0,05 

sehingga asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas terpenuhi. 

4.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variable bebas terhadap variable terikat. Dalam penelitian ini regresi linier 

berganda digunakan untuk mencari pengaruh variable EPS (X1), PER (X2), ROE 

(X3), BV(X4), Tingkat Inflasi (X5), dan Tingkat Suku Bunga (X6) terhadap Harga 

Saham (Y). Dari pengujian asumsi klasik di atas terlihat semua asumsi telah 

terpenuhi, sehingga model analisis yang diperoleh dapat digunakan. Dalam 

pengujian analisis regresi linier berganda, variable-variabel yang digunakan dalam 

penelitian  ini memiliki standar ukuran yang berbeda. Maka dalam pengujian 

dengan SPSS digunakan unstandardized coefficient. Berikut hasil uji regresi 

berganda ditunjukkan pada table 4.13 di bawah ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Regresi 

Variabel (Unstandardized 

Coefficient) 

B 

Beta t hitung Sig t Keterangan 

Konstanta -94,481     

EPS 9,123 0,764 5,799 0,000 Signifikan 

PER 1,722 0,135 1,322 0,192 Tidak Signifikan 

ROE -13,179 -0,397 -3,603 0,001 Signifikan 

BV 0,275 0,223 2,097 0,041 Signifikan 

Inflasi -17,018 -0,104 -0,708 0,482 Tidak Signifikan 

Suku Bunga SBI 27,547 0,088 0,602 0,550 Tidak Signifikan 

ttabel = 2,01    

R Square = 0,613    

Sumber: Data diolah, Lampiran 7 



Keterangan: - Jumlah data (observasi) = 60 

- Dependen variable Y 

Variable dependen (terikat) pada regresi ini adalah Harga Saham (Y) 

sedangkan variable independen (bebas) adalah EPS (X1), PER (X2), ROE (X3), 

BV(X4),Tingkat Inflasi (X5), dan  Tingka Suku Bunga (X6). Model tersebut dapat 

ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = -94,481 + 9,123 EPS + 1,722 PER – 13,179 ROE + 0,275 BV – 17,018 

Inflasi + 27,547 Tingkat Suku Bunga SBI+ e 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa variabel EPS, PER, BV, dan  

Tingkat Suku Bunga mempunyai arah yang positif atau berbanding lurus dengan 

variabel terikat. Sedangkan variabel ROE dan Tingkat Inflasi mempunyai arah 

negatif atau berbanding terbalik dengan variabel terikat. Intepretasi dari 

persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut: 

1. �= -94,481 

Konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variable EPS, 

PER, ROE, BV, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga (X1, X2, X3, X4, X5, 

dan X6=0), maka Harga Saham (Y) akan turun dengan perubahan sebesar 

Rp.94,481. 

2. �1= 9,123 

Koefesien regresi �1 berarti setiap variable EPS meningkat sebesar 

Rp.1,00 maka Harga saham (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 

9,128, dengan asumsi bahwa variable lain tetap. 



3. �2= 1,722 

Koefisien regresi �2 berarti setiap variable PER meningkat 

sebanyak 1 kali, maka Harga Saham (Y) akan meningkat sebesar Rp.1,722 

dengan asumsi bahwa variable lain tetap.   

4. �3= -13,179 

Koefisien regresi �3 berarti setiap variable ROE meningkat sebesar 

1% maka harga saham (Y) akan menurun sebesar Rp.13,179 dengan asumsi 

bahwa variable lain tetap. 

5. �4= 0,275 

Koefisien regresi �4 berarti setiap variable BV meningkat sebesar 

Rp.1,00 maka harga saham (Y) akan meningkat sebesar Rp.0,275 dengan 

asumsi bahwa variable lain tetap. 

6. �5= -17,018 

Koefisien regresi �5 berarti setiap variable Tingkat Inflasi 

meningkat sebesar 1% maka harga saham (Y) akan menurun sebesar 

Rp.17,018 dengan asumsi bahwa variable lain tetap. 

7. �6= 25,547 

Koefisien regresi �6 berarti setiap variable Tingkat Suku Bunga 

meningkat sebesar 1% maka harga saham (Y) akan meningkat sebesar 

Rp.25, 547 dengan asumsi bahwa variable lain tetap. 

 



4.5.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

4. Bahwa Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On 

Equity (ROE), Book Value (BV), Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga 

SBI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

5. Bahwa Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return On 

Equity (ROE), Book Value (BV), Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga 

SBI secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

6. Bahwa Book Value (BV) merupakan variabel dominan yang mempengaruhi 

harga saham. 

4.5.3.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

 Uji hipotesis pertama menunjukkan apakah semua variable bebas yang 

dimasukkan dalam model secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variable terikat dengan menggunakan Uji F. Hasil Pengujian Hipoesis I (Uji F) 

ditunjukkan oleh table 4.14, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 4.14 

Hasil Uji Hipotesis I (Uji F) 

Model 
Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Kuadrat 

Tengah 
F hitung F tabel Sig F 

Regresi 6 7893800 1315633 14,005 2,28 0,000 

Residual 53 4978725 93938    

Total 59 12872525     

Sumber: Data diolah, Lampiran 7  

Dari uji F didapat nilai Fhitung sebesar 14,005 dengan signifikansi 

F=0,0000, dimana  nilai ini lebih besar dari Ftabel sebesar 3,03(14,005>3,03). Ini 

berarti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variable EPS, 

PER, ROE, BV, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Harga 

Saham. Selain itu, ada cara lain yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh 

dari variable bebas terhadap variable terikat, yakni dengan membandingkan 

signifikansi F dengan dengan �. Signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari pada 

� sebesar 0,05 (0,000<0,05), maka secara simultan variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis pertama pada 

penelitian ini dapat diterima.  

4.5.3.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

 Uji hipotesis kedua adalah untuk menujukkan apakah semua variable 

bebas yang dimasukkan dalam model ini secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variable terikat dengan menggunakan uji t. Dimana hipotesis yang 

digunakan adalah: 

 



1. H0,1  = Variabel EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

Ha,,1  = Variabel EPS  berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

2. H0,2   = Variabel PER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

Ha,,2   = Variabel PER  berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

3.   H0,3   = Variabel ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

Ha,,3   = Variabel ROE  berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

4.   H0,4   = Variabel BV tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

Ha,,4    = Variabel BV  berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

5.  H0,5  = Variabel Tingkat Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham 

Ha,,5 = Variabel Tingkat Inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham 

6. H0,6 = Variabel Tingkat Suku Bunga SBI tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 

Ha,,6 = Variabel Tingkat Suku Bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Tabel 4.15 Hasil Uji t 

Variabel (Unstandardized 

Coefficient) 

B 

Beta t hitung Sig t Keterangan 

Konstanta -94,481     

EPS 9,123 0,764 5,799 0,000 Signifikan 

PER 1,722 0,135 1,322 0,192 Tidak Signifikan 

ROE -13,179 -0,397 -3,603 0,001 Signifikan 

BV 0,275 0,223 2,097 0,041 Signifikan 

Inflasi -17,018 -0,104 -0,708 0,482 Tidak Signifikan 

Suku Bunga 

SBI 

27,547 0,088 0,602 0,550 Tidak Signifikan 

ttabel = 2,01    

R Square = 0,613    

Sumber: Data diolah, Lampiran 7 



Berdasarkan table 4.15 di atas, dari enam variable independen yang 

dimasukkan ke dalam model regresi terlihat bahwa:  

- Variabel EPS dengan nilai thitung sebesar 5,799 dengan probabilitas sebesar 

0,000. Karena thitung > ttabel (5,799>2,01) atau sig t < 5% (0,000<0,05) maka   

secara parsial EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Ha,1  pada penelitian ini dapat diterima dan  H0,1 

tidak diterima. 

-  Variabel PER dengan nilai thitung sebesar 1,322 dengan probabilitas sebesar 

0,192. Karena thitung < ttabel (1,322<2,01) atau sig t > 5% (0,192>0,05) maka   

secara parsial PER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Artinya berapapun besarnya PER tidak mempengaruhi harga saham. Hal 

ini mengindikasikan bahwa Ha,2 pada penelitian ini tidak dapat diterima 

dan H0,2  diterima. 

-  Variabel ROE dengan nilai thitung sebesar -3,603 dengan probabilitas 

sebesar 0,001. Karena nilai mutlak thitung > ttabel (3,603>2,01) atau sig t < 

5% (0,001<0,05) maka   secara parsial ROE berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa Ha,3 pada penelitian 

ini dapat diterima dan H0,3 tidak diterima. 

-  Variabel BV dengan nilai thitung sebesar 2,097 dengan probabilitas sebesar 

0,041. Karena thitung > ttabel (2,097>2,01) atau sig t < 5% (0,041<0,05) maka   

secara parsial BV berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Ha,4 pada penelitian ini dapat diterima dan H0,4 

tidak diterima.  



-  Variabel Tingkat Inflasi dengan nilai thitung sebesar -0,708 dengan 

probabilitas sebesar 0,482. Karena nilai mutlak thitung < ttabel (0,708<2,01) 

atau sig t > 5% (0,482>0,05) maka secara parsial tingkat inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Artinya berapapun besarnya 

tingkat inflasi tidak mempengaruhi harga saham. Hal ini mengindikasikan 

bahwa Ha,5 pada penelitian ini tidak dapat diterima dan H0,5 diterima. 

-  Variabel Tingkat Suku Bunga SBI dengan nilai thitung sebesar 0,602 dengan 

probabilitas sebesar 0,550. Karena thitung < ttabel (0,602<2,01) atau sig t > 

5% (0,550>0,05) maka secara parsial suku bunga tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Artinya berapapun besarnya tingkat suku 

bunga SBI tidak mempengaruhi harga saham. Hal ini mengindikasikan 

bahwa Ha,6 pada penelitian ini tidak dapat diterima dan H0,6 diterima. 

Berdasarkan kenyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

EPS, ROE, dan BV secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

perusahaan emiten, sedangkan variabel PER, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku 

Bunga  SBI secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.  

4.5.3.3 Goodness of Fit (R
2
) 

 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi atau adjusted R-

square (R
2
). R

2 
mempunyai interval 0 sampai dengan 1 (0< R

2
<1), dimana 

semakin besar R
2 
(mendekati 1) maka semakin baik hasil untuk model regresi. 

 



Tabel 4.16 

Koefisien Determinasi 

Model Summaryb

.783a .613 .569 306.49340 1.783

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), skbunga, ROE, BV, PER, EPS, tkinflasia. 

Dependent Variable: hrgsahamb. 

 

 Sumber: Lampiran 6 

Berdasarkan table di atas nilai R square menunjukkan nilai sebesar 0,613 

atau 61,3%, dimana hal tersebut menjelaskan bahwa Harga Saham dipengaruhi 

sebesar 61,3% oleh EPS, PER, ROE, BV, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku 

Bunga SBI sedangkan sisanya 38,7% dipengaruhi oleh variable lain di luar 

keenam variable independen yang diteliti. 

4.5.3.4 Pengujian Hipotesis Ketiga 

 Pengujian variable bebas yang dominan mempengaruhi variable terikat 

dapat dilihat dari nilai koefisien regresi standar (koefisien beta). Hasil dari 

pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat pada table 4.17 sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Koefisien Beta 

Variabel Beta t hitung Sig t Keterangan 

EPS 0,764 5,799 0,000 Signifikan 

PER 0,135 1,322 0,192 Tidak Signifikan 

ROE -0,397 -3,603 0,001 Signifikan 

BV 0,223 2,097 0,041 Signifikan 

Inflasi -0,104 -0,708 0,482 Tidak Signifikan 

Suku Bunga SBI 0,088 0,602 0,550 Tidak Signifikan 

Sumber: Data diolah, Lampiran 7 



 Berdasarkan pada table 4.17 di atas terlihat bahwa nilai beta terbesar 

adalah variable EPS yaitu sebesar 0,764, hal ini berarti EPS merupakan variable 

dominan yang berpengaruh terhadap harga saham. Berikutnya setelah EPS, 

variable terkuat adalah ROE dengan nilai beta -0,397. Sedangkan variable yang 

memberikan kontribusi terkecil terhadap harga saham adalah BV dengan nilai 

beta 0,233. Sedangkan variable PER, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga 

SBI tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak diterima. 

4.6 Pembahasan dan Impilkasi Hasil Penelitian  

4.6.1 Pembahasan dan Implikasi Hasil Uji Hipotesis Pertama  

 Dari hasil pengujian hipotesis pertama (Uji F) dapat dikemukakan bahwa 

variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Earning per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), Return on Equity (ROE), Book Value (BV), Tingkat 

Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga SBI secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. Keenam variable bebas tersebut secara simultan 

berpengaruh terhadap harga saham sebesar 61,3%. Dimana angka tersebut 

menunjukkan bahwa variasi harga saham dapat dijelaskan persamaan yang 

diperoleh sebesar 61,3%, sedangkan sisanya 38,7% dijelaskan oleh variable lain 

diluar model. Dengan demikian model regresi yang digunakan layak untuk 

digunakan sebagai pertimbangan dalam menilai saham yang tercermin dalam 

harga saham. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam menilai saham yang 

tercermin dalam harga saham sector Property dan Real Estate selain 

menggunakan indicator keuangan perusahaan juga menggunakan factor-faktor 



selain kinerja keuangan yakni factor makro ekonomi. Sehingga harga saham yang 

terbentuk merupakan hasil penilaian investor terhadap factor kinerja keuangan 

perusahaan dan factor makro ekonomi yang mempengaruhi perusahaan. Apabila 

hasil penilaian tersebut tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada 

pemegang saham, maka investor akan memberikan nilai yang kurang terhadap 

perusahaan dan sebaliknya penilaian tersebut terlihat dari fluktuasi harga saham 

yang terjadi. 

4.6.2  Pembahasan dan Implikasi Hasil Uji Hipotesis Kedua 

� Variable X1 (EPS) dari hasil penelitian menunjukkan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham di sector property dan real 

estate. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Nanik Sisharini (2003), Erina dan Ghozali (2003), dan Lilik (2007) 

yang menyimpulkan bahwa variable EPS berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham.  EPS menunjukkan laba bersih yang berhasil diperoleh perusahaan untuk 

setiap unit saham selama periode penelitian. Dalam penelitian  ini pengaruh EPS 

yang positif terhadap harga saham perusahaan Property dan Real Estate, hal ini  

mengindikasikan bahwa investor dapat langsung menilai pengembalian (return) 

yang bisa diperoleh dari nilai EPS. Dimana hal ini sesuai dengan teori yang 

mengatakan bahwa EPS adalah angka yang paling sering digunakan karena 

adanya anggapan bahwa EPS mengandung informasi yang penting untuk 

melakukan prediksi mengenai besarnya dividen per saham di masa yang akan 

datang dan tingkat harga saham di masa yang akan datang (Tandelilin, 2001:241). 

Investor yang akan melakukan investasi perlu untuk menjadikan EPS sebagai 

acuan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi emiten, EPS dapat 



dijadikan sebagai acuan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan, yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan harga saham di pasar modal. 

Dimana sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi tujuan 

investor mendapat keuntungan yang maksimal, sehingga apabila keinginan 

investor tidak tercapai maka akan berpengaruh negatif terhadap kredibilitas 

perusahaan. 

Variable X2 (PER) dari hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap harga saham dengan arah yang berlawanan. Hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu M.Syafriel (2005) yang 

menyimpulkan bahwa variable PER berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Namun mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adikusuma (2007)  

yang menyimpulkan bahwa PER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham, sehingga berapapun besar variable PER tidak berpengaruh terhadap 

fluktuasi harga saham. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa investor kurang 

yakin  terhadap besarnya earning (besarnya harga setiap satu rupiah earning) yang 

diberikan perusahaan yang nantinya akan dibagikan kepada pemegang saham 

dalam bentuk dividen di masa datang, melainkan lebih memilih keuntungan 

jangka pendek berupa capital gain yaitu selisih antara harga jual dan harga beli 

saham sebagai strategi investasi yang aman. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

investor di Indonesia yang memilih perusahaan Property dan Real Estate lebih 

berorientasi pada capital gain daripada dividen. 

Variable X3 (ROE) dari hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang 

signifikan dengan arah yang berlawanan dengan harga saham. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian  M.Syafriel (2005) yang 



menyimpulkan bahwa variable ROE berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Namun, penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Erina dan Ghozali (2003) yang menyimpulkan bahwa variable ROE tidak 

berpengaruh signifikan terhadap fluktuasi harga saham. ROE merupakan rasio 

yang menggambarkan bagian profitabilitas yang bisa dialokasikan kepada  

pemegang saham, oleh karena itu  investor akan tertarik terhadap suatu saham 

yang akan memberikan keuntungan  yang besar. Jadi semakin tinggi ROE suatu 

perusahaan maka semakin tinggi harga sahamnya. Hal ini karena dengan ROE 

yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dan banyak investor 

yang bersedia membeli saham perusahaan tersebut dengan tujuan untuk 

memperoleh pembagian dividen yang besar. Dalam penelitian ini ROE pada 

perusahaan Property dan Real Estate mempunyai arah yang negative terhadap 

harga saham, hal ini mengindikasikan bahwa  pada saat ROE turun maka harga 

saham mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena Dividen Payout Ratio 

(DPR) turun dan Earning per Share (EPS) meningkat. Oleh karena itu, hasil 

penelitian ini mendukung teori yang ada.  Sehingga meskipun dengan penurunan 

nilai ROE, harapan investor terhadap investasi pada perusahaan Property dan Real 

Estate di masa datang tetap baik tercermin dengan peningkatan harga saham dan 

peningkatan laba perusahaan yang digunakan untuk pertumbuhan perusahaan.  

Variable X4 (BV) dari hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan 

dengan arah positif terhadap harga saham. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian sebelumnya yaitu Lilik (2007) yang menyatakan bahwa BV mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Nilai buku (Book Value)  per 

lembar saham  merupakan jumlah rupiah aktiva bersih (net assets) yang dimiliki 



oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham (Munawir, 2002:85). 

Jika  Book Value meningkat maka ada jaminan (safety capital) atau nilai klaim 

atas asset bersih perusahaan yang semakin tinggi.  Peningkatan BV dapat 

dilakukan melalui kebijakan dividen yaitu dengan tingkat DPR yang kecil maka 

menaikkan nilai BV. Bagi investor, jika dividen tidak dibagikan maka mereka 

berharap dengan laba yang ditahan tinggi dapat meningkatkan laba ditahan tahun 

berikutnya. Perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangannya dengan 

mengurangi biaya bunga dari penggunaan dana eksternal karena dana internal 

meningkat (laba ditahan meningkat). Dengan melihat harapan investor di masa 

datang yang cukup tinggi terhadap peningkatan laba ditahan untuk terus 

meningkatkan nilai perusahaan maka investor kemungkinan adalah investor 

dengan orientasi jangka panjang. Selain itu, investor menyukai dividen yang kecil 

karena dividen sebagai penghasilan bagi pemegang saham dapat dikenai pajak. 

Bagi emiten, dengan melihat pengaruh yang besar dari BV terhadap harga saham  

maka perusahaan dapat meningkatkan  nilai variable lain melalui kebijakan 

dividen. Perusahaan dapat melakukan kebijakan dividen yang konstan. Selain 

karena investor berharap dividen yang digunakan untuk meningkatkan laba 

ditahan. Dengan dividen konstan dapat menjamin kredibilitas perusahaan untuk 

memenuhi tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan.  

Variabel X5 (Inflasi) dari hasil penelitian menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan dengan arah yang negative terhadap harga saham. Hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Stephine (2003) yang 

menyimpulkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Tingkat inflasi merupakan signal negative bagi investor di pasar modal, 



karena inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan 

biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh 

perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun, sehingga kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen juga menurun. Hal tersebut memberikan 

sinyal negatif pada harga saham. Dalam penelitian ini, tingkat inflasi tidak 

berpengaruh terhadap harga saham, berarti bahwa fluktuasi yang terjadi pada 

tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap pergerakan/perubahan harga saham 

perusahaan Property dan Real Estate. Hal ini dapat disebabkan investasi pada 

saham dapat memberikan perlindungan nilai yang baik dari pengaruh tingkat 

inflasi. Karena saham merupakan klaim terhadap aset-aset riil perusahaan, 

sehingga tingkat pengembalian dari saham seharusnya tidak dipengaruhi oleh 

perubahan tingkat harga barang dan jasa. Sehingga, perubahan tingkat inflasi tidak 

mempengaruhi harapan investor untuk berinvestasi pada perusahaan Property dan 

Real Estate dalam memperoleh return baik dalam bentuk capital gain maupun 

dividen. 

Variable X6 (Tingkat Suku Bunga SBI) dari hasil penelitian menunjukkan 

hasil yang tidak signifikan dan memiliki arah yang positif. Hal ini tidak sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Erina dan Ghozali (2003), serta 

Adikusuma (2007) yang menyimpulkan bahwa tingkat bunga berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Pada umummya kenaikan tingkat suku bunga 

akan berdampak negative pada pasar modal, karena apabila tingkat suku bunga 

naik maka investor akan cenderung mengalihkan investasinya misalnya dari 

saham atau obligasi ke deposito. Namun dalam penelitian ini naik atau turunnya 

tingkat suku bunga tidak berpengaruh nyata terhadap harga saham perusahaan 



Property dan Real Estate. Hal tersebut karena perusahaan-perusahaan  yang 

termasuk dalam sector Property dan Real Estate adalah perusahaan yang 

mempunyai likuiditas yang tinggi dan perolehan laba yang baik. Sehingga apabila 

tingkat suku bunga naik, maka investor tidak terlalu terpengaruh karena investor 

tetap berkeyakinan bahwa dengan berinvestasi pada saham-saham tersebut akan 

tetap memberikan keuntungan yang tinggi dan dapat digunakan untuk 

pertumbuhan perusahaan.  

4.6.3 Pembahasan dan Implikasi Hasil Uji Hipotesis Ketiga 

 Dari pengujian hipotesis melaui koefisien Beta, diketahui bahwa Earning 

per Share (EPS) merupakan variable yang berpengaruh dominan terhadap harga 

saham. Pengaruh positif yang dominan dan signifikan dilihat dari nilai koefisien 

regresi sebesar 9,123 dengan t-hitung sebesar 5,799 dengan probabilitas lebih 

kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nanik Sisharini (2003) 

dan Erina dan Ghozali (2003) yang menunjukkan bahwa EPS berpengaruh 

dominan terhadap harga saham. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dalam penelitian 

ini hipotesis ketiga yang diajukan tidak terbukti. Hasil penelitian yang melakukan 

studi pada perusahaan Property dan Real Estate dengan periode penelitian tahun 

2003-2007 menunjukkan bahwa investor lebih memperhatikan variable Earning 

per Share (EPS), dimana EPS menunjukkan laba bersih yang berhasil diperoleh 

perusahaan untuk setiap unit saham yang siap dibagikan bagi semua pemegang 

saham perusahaan.  Nilai EPS lebih diperhatikan oleh investor pada perusahaan 

Property dan Real Estate daripada variable PER, ROE, BV, Tingkat Inflasi,dan 

Tingkat Suku Bunga SBI. Jika nilai EPS tinggi maka perusahaan tersebut mampu 

memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi pemegang saham. dimana 



nilai EPS merupakan rasio proftabilitas yang menjadi pedoman investor dalam 

meinilai saham. Jika nilai EPS naik maka akan diikuti dengan kenaikan haega 

saham, sedangkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham adalah nilai 

EPS yang distribusikan dalam kebijakan dividen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Dari hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa hipotesis I, terbukti 

kebenarannya. Karenan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai ini 

kurang dari 0,05 sehingga secara simultan variable EPS, PER, dan ROE, 

BV, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga SBI berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan Property dan Real Estate yang go public 

di BEI. Besarnya pengaruh keenam variabel terhadap harga saham adalah 

sebesar 61,3%  sedangkan sisanya yakni sebesar 38,7% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. 

2.  Dari hasil pengujian secara parsial, diketahui bahwa hiopotesis II, terbukti 

bahwa variable EPS, ROE, dan BV mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham Property dan Real Estate yang go public di BEI. 

Sedangkan variable PER, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga SBI 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham yang terlihat dari nilai 

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa investor lebih memberikan 

perhatian terhadap performance perusahaan yang diukur dengan kinerja 

keuangan perusahaan 

3. Hipotesis ketiga tidak terbukti karena dalam penelitian ini variable 

dominan yang mempengaruhi harga saham adalah variable EPS. Hal ini 



berarti EPS berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham perusahaan 

Property dan Real Estate. 

5.2. Saran 

 Saran dari penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan keenam variable yang secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham, yaitu EPS, PER, 

ROE, BV, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga SBI untuk digunakan 

sebagai dasar dalam perbaikan kinerja perusahaan. Karena dari keenam 

variable tersebut tentunya akan sangat diperhatikan oleh investor dalam 

membeli saham yang ada pada perusahaan. Dengan saham yang banyak 

diminati oleh investor, tentu saja akan meningkatkan nilai jual perusahaan 

(dalam hal ini meningkatkan harga saham). Dengan meningkatnya harga 

saham, sumber dana perusahaan akan mengalami peningkatan dari sisi 

modal, sehingga perusahaan dapat memiliki dana yang cukup untuk 

melakukan ekspansi atau kegiatan perusahaan untuk meningkatkan laba. 

2. Untuk para investor, sebaiknya juga memperhatikan keenam variable yang 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham, yaitu EPS, 

PER, ROE, BV, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga SBI untuk 

dijadikan dasar dalam menilai dan memilih saham perusahaan yang tepat, 

sehingga keinginan investor untuk mendapatkan keuntungan dapat 

terwujud. 

3. Menyadari masih banyaknya keterbatasan dan kekurangan dalam 

penelitian ini antara lain: 



� Jumlah sample perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini hanya 

sejumlah perusahaan Property dan Real Estate saja, maka bagi peneliti 

selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sample dengan cara 

menambah sample dari kategori industri lain. 

� Penelitian ini menggunakan periode pengamatan selama lima tahun, 

disarankan penelitian selanjutnya menambah tahun pengamatan 

penelitiannya.  

� Criteria pemilihan perusahaan sample yang digunakan dalam 

penelitian hanya empat, disarankan pada penelitian selanjutnya 

menambah jumlah criteria pemilihan perusahaan sampelnya. Misalnya 

adalah perusahaan yang membagikan dividen. 

� Variable fundamental dan eksternal yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah EPS, PER, ROE, BV, Tingkat Inflasi, dan Tingkat Suku 

Bunga SBI, sehingga bagi penelitian selanjutnya disarankan 

menambah variable fundamental lain dengan menambah jumlah rasio 

yang diteliti yang mencakup rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan 

rentabilitas, serta menambah variable eksternal lain seperti nilai kurs 

Rupiah terhadap Dollar Amerika, GDP, Jumlah uang beredar.                       
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Lampiran 1 

Beberapa Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Tujuan Penelitian Variabel 

Penelitian 

Teknik Analisis Hasil Penelitian 

1. Nanik Sisharini (2003) Variabel Fundamental 

yang Mempengaruhi 

Harga Saham  pada 

perusahaan asuransi yang 

go public di BEJ periode 

penelitian 1995-1999. 

1. Untuk mengetahui 

pengaruh 

signifikan dari 

EPS, DPR, ROA,  

tingkat bunga 

terhadap harga 

saham. 

2. Untuk mengetahui 

pengaruh dominan 

dari keempat 

variable tersebut di 

atas terhadap harga 

saham. 

Y= Harga Saham 

X1= EPS  

X2= DPR 

X3= ROA 

X4= Tingkat 

Bunga 

 

Model Estimasi 

Regresi Linier 

Berganda 

 

1. Hasil uji F menunjukkan 

pengaruh signifikan secara 

bersama-sama (simultan) pada 

EPS,DPR, ROA, dan tingkat 

bunga erhadap harga saham 

perusahaan asuransi yang go 

public di BEJ. 

2. R2
= 0,76, artinya variable-

variabel bebas mampu 

menjelaskan 76% terhadap pola 

pergerakan harga saham. 

3. Variable dominan yang 

mempengaruhi harga saham 

perusahaan  asuransi yang go 

public di BEJ adalah EPS dengan 

koefisien terbesar. 

2. Erina Kharisma dan 

Ghozali Maski (2003) 

Analisis Pengaruh 

Variabel Fundamental 

dan Teknikal terhadap 

Harga Saham (Studi pada 

Perusahaan consumer 

goods industry yang go 

public di BEJ periode 

penelitian 1999-2001). 

1. Untuk mengetahui 

pengaruh 

signifikan dari 

EPS, ROE, tingkat 

bunga deposito, 

dan harga saham 

masa lalu terhadap 

harga saham. 

2. Untuk mengetahui 

pengaruh dominan 

dari keempat 

variable tersebut di 

atas terhadap harga 

saham. 

Y= Harga Saham 

X1= EPS  

X2= ROE 

X3= Tingkat 

Bunga Deposito 

X4= Harga 

Saham Masa 

Lalu 

 

 

 

Model Estimasi 

Regresi Linier 

Berganda 

 

1. Hasil uji F menunjukkan 

pengaruh signifikan secara 

bersama-sama (simultan) pada 

EPS,ROE,tingkat bunga 

deposito, dan harga saham masa 

lalu terhadap harga saham 

perusahaan consumer goods 

industry yang go public di BEJ. 

2. Hasil uji t menunjukkan terdapat 

pengaruh signifikan secara 

individual (parsial) pada variable 

EPS,tingkat bunga deposito, dan 

harga saham masa lalu terhadap 

harga saham perusahaan 
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consumer goods industry yang 

go public di BEJ, sedangkan 

ROE tidak mempunyai pengaruh 

signifikan secara parsial. 

3. R
2
= 0,824467, artinya variable-

variabel bebas mampu 

menjelaskan 82,4467% terhadap 

pola pergerakan harga saham. 

4. Variable dominan yang 

mempengaruhi harga saham 

perusahaan consumer goods 

industry yang go public di BEJ 

adalah EPS dengan koefisien 

terbesar. 

3. Stephine Wita 

Paramitha Ekaristi 

(2003) 

 

Pengaruh Tingkat Suku 

Bunga dan Inflasi 

terhadap Indeks LQ45 

pada Bursa Efek Jakarta 

Periode 2000-2001 

1. Untuk mengetahui 

dan menganalisis 

pengaruh variable-

variabel penelitian 

secara simultan 

terhadap Indeks 

LQ45 

2. Untuk mengetahusi 

dan menganalisis 

pengaruh variable-

variabel penelitian 

secara parsial 

terhadap Indeks 

LQ45 

3. Untuk mengetahui 

variabel dominan 

yang mempengaruhi 

Indeks LQ45 

 

 

Y= Indeks LQ45 

X1= Suku Bunga 

X2= Tingkat 

Inflasi 

Model Estimasi 

Regresi Linier 

Berganda 

 

1. Secara simultan variable-variabel 

tingkat suku bunga SBI dan 

tingkat inflasi berpengatuh 

signifikan terhadap variable 

dependen indeks LQ45. 

 

2. Variabel independen dominan 

yang  mempengaruhi indeks 

LQ45 adalah variable inflasi 

 

 

4. M.Syafriel (2005) Pengaruh Variabel 1. Untuk mengetahui Y= Harga Saham Model Estimasi 1. Hasil uji F menunjukkan bahwa 
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Fundamental yang 

Mempengaruhi Harga 

Saham (Studi pada 

perusahaan 

Pertambangan yang go 

public di BEJ periode 

penelitian 1999-2003) 

dan menganalisis 

pengaruh variable-

variabel penelitian 

secara simultan 

terhadap harga 

saham 

2. Untuk mengetahusi 

dan menganalisis 

pengaruh variable-

variabel penelitian 

secara parsial 

terhadap harga 

saham 

3. Untuk mengetahui 

variabel dominan 

yang 

mempengaruhi 

harga saham. 

X1= PER 

X2= PBV 

X3= DER 

X4= TATO 

X5= ROA 

X6= ROE 

X7= OPM 

X8= NPM 

 

Regresi Berganda 

 

secara simultan PER, PBV, 

DER, TATO, ROA, ROE, OPM, 

NPM berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

2. Hasil uji t menunjukkan bahwa 

PER, ROA, ROE, dan OPM 

secara  parsial berpengaruh 

terhadap harga saham. 

Sedangkan variable lainnya  

secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan. 

3. Koefisien Beta menunjukkan 

bahwa OPM  merupakan 

variable dominan yang 

mempengaruhi harga saham. 

5. Adikusuma (2007) Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Harga 

Saham pada Perusahaan 

Properti di BEJ periode 

penelitian 2004-2005. 

1. Untuk mengetahui 

pengaruh variable 

NPM, EPS, PER, 

Tingkat Suku Bunga 

SBI, Nilai tukar 

mata uang, dan 

harga saham masa 

lalu secara simultan 

terhadap harga 

saham. 

2.  Untuk mengetahui 

pengaruh variable 

NPM, EPS, PER, 

Tingkat Suku Bunga 

SBI, Nilai tukar 

mata uang, dan 

harga saham masa 

Y= Harga Saham 

X1= NPM 

X2= EPS 

X3= PER 

X4= Tingkat 

Suku Bunga SBI 

X5= Nilai tukar 

mata uang 

X6= Harga 

Saham Masa 

Lalu 

 

Model Estimasi 

Regresi Linier 

Berganda 

 

1. Hasil uji  F menunjukkan bahwa 

secara simultan NPM, EPS, PER, 

Tingkat Suku Bunga SBI, Nilai 

tukar mata uang, dan harga 

saham masa lalu berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

2. Hasil uji t menunjukkan bahwa 

tingkat bunga, nilai tukar mata 

uang, dan harga saham masa lalu 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham, 

sedangkan NPM, EPS, PER 

tidak berpengaruh signifikan.  

3.  R
2
= 0,071, artinya variable-

variabel bebas hanya mampu 

menjelaskan 7,1% terhadap 

harga saham. 
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lalu secara parsial 

terhadap harga 

saham 

 

6. Lilik Hariyati (2007) Pengaruh Variabel 

Fundamental dan Risiko 

Sistematik Terhadap 

Harga Saham (Studi pada 

Industri Barang 

Konsumsi di BEJ periode 

penelitian 2003-2005). 

1. Untuk mengetahui 

dan menganalisis 

pengaruh variable-

variabel penelitian 

secara simultan 

terhadap harga 

saham 

2. Untuk mengetahusi 

dan menganalisis 

pengaruh variable-

variabel penelitian 

secara parsial 

terhadap return 

saham 

3. Untuk mengetahui 

variabel dominan 

yang mempengaruhi 

harga saham. 

Y= Harga Saham 

X1= DER 

X2= ROA 

X3= ROE 

X4= EPS 

X5= BV 

X6= beta 

 

Model Estimasi 

Regresi Berganda 

 

1. Hasil uji F menunjukkan bahwa 

secara simultan DER, ROA, 

ROE, EPS, BV dan Risiko 

Sistematik berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

2. Hasil uji t menunjukkan DER, 

EPS, BV secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham dan risiko 

sistematik tidak berpengaruh 

secara signifikan. 

3. R
2
= 0,944, artinya variable-

variabel bebas hanya mampu 

menjelaskan 94,4%  terhadap 

harga saham. 

4. Koefisien Beta menunjukkan 

bahwa BV merupakan variable 

dominan yang mempengaruhi 

harga saham. 
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Lampiran 2 

Laporan Perusahaan 

Laba Bersih  Perusahaan Property dan Real Estate Tahun 2003-2007 

(dalam Rupiah) 

Tahun 
No. Emiten 

2003 2004 2005 2006 2007 

1 ELTY            201,629,315,558               36,620,126,181               92,554,816,500            67,608,522,696          134,185,008,882  

2 CTRS              47,160,352,873               61,391,768,522             119,778,048,940          169,114,824,630          171,505,948,436  

3 DUTI              96,927,082,871               59,642,976,096               60,856,737,158            72,943,280,735            58,938,358,183  

4 GMTD                5,857,963,295                 6,936,856,295                 6,604,549,242              7,376,531,167              7,856,944,679  

5 JAKA                   991,500,262                    764,784,213                 1,043,159,212              1,445,894,104                 874,533,681  

6 KIJA            234,155,679,498                 9,374,300,658             133,990,590,624            37,016,788,091            30,827,857,427  

7 LPCK              11,326,544,053               28,936,338,681                 3,732,760,819              3,629,855,164            11,061,416,984  

8 LPKR            280,597,086,134             292,914,373,144             358,943,471,241          324,836,371,332          353,027,466,695  

9 LAMI                1,338,751,000                 1,453,067,000                 1,689,538,000                 966,960,000              2,955,467,000  

10 KPIG                   783,288,912                 2,315,988,728                 2,482,067,905              2,024,444,423                 431,203,176  

11 SMRA            123,804,307,000             147,014,773,000             151,209,519,000          168,099,159,000          159,839,096,000  

12 SIIP                9,677,811,303               55,202,352,948               77,638,752,183            93,683,793,133          108,914,986,895  

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Property dan Real Estate 
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Total Ekuitas  Perusahaan Property dan Real Estate Tahun 2003-2007 

(dalam Rupiah) 

Tahun 
No. Emiten 

2003 2004 2005 2006 2007 

1 ELTY            477,107,419,726             542,761,160,025          1,246,380,679,939       1,318,830,174,668       4,132,831,629,229  

2 CTRS            813,396,667,478             850,052,652,718             940,147,702,148       1,085,516,148,770       1,257,022,097,206  

3 DUTI         1,615,707,858,703          1,675,782,960,888          1,577,435,585,370       1,651,272,609,651       1,711,651,624,839  

4 GMTD              67,144,870,017               70,292,675,536               75,069,540,598            80,618,387,765            86,647,648,444  

5 JAKA            141,602,000,000             142,367,000,000             141,220,097,468          142,665,991,572          143,540,525,253  

6 KIJA         1,100,590,542,640          1,464,438,606,501          1,598,003,164,412       1,621,682,646,808       1,862,610,504,235  

7 LPCK            411,585,387,697             440,585,526,378             444,323,787,197          447,563,722,361          458,608,419,345  

8 LPKR            280,597,086,134          1,444,925,246,604          6,232,234,493,432       2,962,488,557,455       4,206,059,914,698  

9 LAMI            158,789,942,000             160,243,009,000             161,932,547,000          162,899,570,000          165,854,974,000  

10 KPIG              91,501,288,744               93,417,277,472               93,552,963,039            93,058,915,462          203,206,524,317  

11 SMRA            528,968,431,000             647,880,272,000             837,150,451,000          975,741,538,000       1,505,261,604,000  

12 SIIP            338,057,474,914             393,259,827,862             533,608,986,558          626,777,229,691          730,213,146,586  

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Property dan Real Estate 
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Jumlah Saham  yang Beredar  Perusahaan Property dan Real Estate Tahun 2003-2007 

(dalam lembaran) 

Tahun 
No. Emiten 

2003 2004 2005 2006 2007 

1 ELTY                1,400,000,000                 1,400,000,000                 5,600,000,000              5,600,000,000            19,600,000,000  

2 CTRS                   989,432,417                    989,432,417                 1,978,864,834              1,978,864,834              1,978,864,834  

3 DUTI                1,387,500,000                 1,387,500,000                 1,387,500,000              1,387,500,000              1,387,500,000  

4 GMTD                   101,538,000                    101,538,000                    101,538,000                 101,538,000                 101,538,000  

5 JAKA                2,600,000,000                 2,600,000,000                 2,600,000,000                 520,000,000                 520,000,000  

6 KIJA              13,068,915,736               13,068,915,736               13,068,915,736            13,068,915,736            13,068,915,736  

7 LPCK                   696,000,000                    696,000,000                    696,000,000                 696,000,000                 696,000,000  

8 LPKR                   987,668,500                 2,051,387,299                 2,932,849,570              5,871,017,072            17,302,151,695  

9 LAMI                1,148,418,000                 1,148,418,000                 1,148,418,000              1,148,418,000              1,148,418,000  

10 KPIG                   167,899,500                    167,899,500                    167,899,500                 167,899,500                 167,899,500  

11 SMRA            528,968,431,000             647,880,272,000             837,150,451,000          975,741,538,000       1,505,261,604,000  

12 SIIP            338,057,474,914             393,259,827,862             533,608,986,558          626,777,229,691          730,213,146,586  

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Property dan Real Estate 
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Harga Saham  Perusahaan Property dan Real Estate Tahun 2003-2007 

(dalam Rupiah) 

Tahun 

No. Emiten 2003 2004 2005 2006 2007 

1 ELTY 50 280 165 195 620 

2 CTRS 700 1475 420 980 980 

3 DUTI 825 800 420 970 910 

4 GMTD 650 425 365 420 450 

5 JAKA 10 15 25 100 100 

6 KIJA 55 115 90 155 230 

7 LPCK 175 390 255 285 640 

8 LPKR 175 1625 1750 1070 690 

9 LAMI 55 95 60 75 150 

10 KPIG 75 105 80 90 500 

11 SMRA 575 625 750 1170 1170 

12 SIIP 185 215 190 590 2000 

          Sumber: Bursa Efek Indonesia 

   

�
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�
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Earning per Sahare (EPS) Perusahaan Property dan Real Estate  

Tahun 2003-2007 (dalam Rupiah) 

Tahun 
No. Emiten 

2003 2004 2005 2006 2007 

1 ELTY 144.02 26.16 16.53 12.07 6.85 

2 CTRS 47.66 62.05 60.53 85.46 86.67 

3 DUTI 69.86 42.99 60.53 52.57 42.48 

4 GMTD 57.69 68.32 65.05 72.65 77.38 

5 JAKA 0.38 0.29 0.40 2.78 1.68 

6 KIJA 17.92 0.72 10.25 2.83 2.36 

7 LPCK 16.27 41.58 5.36 5.22 15.89 

8 LPKR 104.10 142.79 122.39 55.33 20.40 

9 LAMI 1.17 1.27 1.47 0.84 2.57 

10 KPIG 4.67 13.79 14.78 12.06 2.57 

11 SMRA 66.08 78.47 76.87 61.04 49.75 

12 SIIP 16.13 92.00 73.80 89.05 103.53 

Sumber:Laporan Keuangan Perusahaan Property dan Real Estate 
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Price Earning Ratio (PER) Perusahaan Property dan Real Estate 

Tahun 2003-2007 (dalam kali) 

Tahun 
No. Emiten 

2003 2004 2005 2006 2007 

1 ELTY 2.88 10.70 9.98 16.15 90.56 

2 CTRS 14.69 23.77 6.94 11.47 11.31 

3 DUTI 11.81 18.61 6.94 18.45 21.42 

4 GMTD 11.27 6.22 5.61 5.78 5.82 

5 JAKA 26.22 50.99 62.31 35.96 59.46 

6 KIJA 3.07 160.32 8.78 54.72 97.50 

7 LPCK 10.75 9.38 47.55 54.65 40.27 

8 LPKR 0.62 11.38 14.30 19.34 33.82 

9 LAMI 47.18 75.08 40.78 89.07 58.29 

10 KPIG 16.08 7.61 5.41 7.46 194.69 

11 SMRA 8.70 7.96 9.76 19.17 23.52 

12 SIIP 11.47 2.34 2.57 6.63 19.32 

Sumber:Laporan Keuangan Perusahaan Property dan Real Estate 
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Return on Equity (ROE) Perusahaan Property dan Real Estate  

Tahun 2003-2007 (dalam %) 

Tahun 
No. Emiten 

2003 2004 2005 2006 2007 

1 ELTY 42.26 6.75 7.43 5.13 3.25 

2 CTRS 5.80 2.72 12.74 5.58 3.64 

3 DUTI 6.00 3.56 12.74 4.42 3.44 

4 GMTD 8.72 9.87 8.80 9.15 9.07 

5 JAKA 7.00 5.40 7.40 1.01 0.61 

6 KIJA 21.28 0.64 8.38 2.28 1.66 

7 LPCK 2.75 6.57 0.84 0.81 2.41 

8 LPKR 100.00 2.27 5.76 1.96 8.39 

9 LAMI 0.84 0.91 1.04 0.59 1.78 

10 KPIG 0.86 2.48 2.65 2.18 0.21 

11 SMRA 23.40 22.69 18.06 7.23 6.20 

12 SIIP 2.86 14.04 14.55 14.95 4.92 

Sumber:Laporan Keuangan Perusahaan Property dan Real Estate 
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Book Value (BV) Perusahaan Property dan Real Estate  

Tahun 2003-2007 (dalam Rupiah) 

Tahun 
No. Emiten 

2003 2004 2005 2006 2007 

1 ELTY 340.79 387.69 222.57 235.51 210.86 

2 CTRS 822.08 859.13 475.09 548.55 635.22 

3 DUTI 1164.47 1207.77 475.09 1190.11 1233.62 

4 GMTD 661.28 692.28 739.32 793.97 853.35 

5 JAKA 54.46 54.76 54.32 274.36 276.04 

6 KIJA 84.21 112.06 122.28 124.09 142.52 

7 LPCK 591.36 633.03 638.40 643.05 658.92 

8 LPKR 689.50 704.36 2124.98 504.60 243.09 

9 LAMI 138.27 139.53 141.00 141.85 144.42 

10 KPIG 544.98 556.39 557.20 554.25 1210.29 

11 SMRA 282.34 345.81 425.55 354.29 468.48 

12 SIIP 563.43 655.43 507.23 595.80 694.12 

Sumber:Laporan Keuangan Perusahaan Property dan Real Estate 
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Lampiran 3 

Tingkat Inflasi (IHK) Bulanan Tahun 2003-2007 

(dalam Persentase) 

  

TINGKAT INFLASI 
BULAN 

2003 2004 2005 2006 2007 

JANUARI 8.68 4.82 7.32 17.03 6.26 

PEBRUARI 7.60 4.60 7.15 17.92 6.60 

MARET 7.17 5.11 8.81 15.74 6.52 

APRIL 7.62 5.92 8.12 15.40 6.29 

MEI 7.15 6.47 7.40 15.60 6.01 

JUNI 6.98 6.83 7.42 15.53 5.77 

JULI 6.27 7.20 7.84 15.15 6.06 

AGUSTUS 6.51 6.67 8.33 14.90 6.51 

SEPTEMBER 6.33 6.27 9.06 14.55 6.95 

OKTOBER 6.48 6.22 17.89 6.29 6.88 

NOVEMBER 5.53 6.18 18.38 5.27 6.71 

DESEMBER 5.16 6.40 17.11 6.60 6.59 

JUMLAH 81.48 72.69 124.83 159.98 77.15 

RATA-RATA 6.79 6.06 10.40 13.33 6.43 

      

           Sumber: Bank Indonesia 
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Lampiran 4 

Tingkat Suku Bunga SBI Tahun 2003 (dalam %) 

 

TANGGAL TINGKAT SUKU BUNGA TANGGAL TINGKAT SUKU BUNGA TANGGAL TINGKAT SUKU BUNGA TANGGAL TINGKAT SUKU BUNGA 

8-Jan-03 12.89 1-Apr-03 11.40 2-Jul-03 9.30 1-Oct-03 8.59 

15-Jan-03 12.84 9-Apr-03 11.31 9-Jul-03 9.23 8-Oct-03 8.53 

22-Jan-03 12.77 16-Apr-03 11.26 16-Jul-03 9.21 15-Oct-03 8.51 

29-Jan-03 12.69 23-Apr-03 11.18 23-Jul-03 9.17 22-Oct-03 8.53 

 12.80 30-Apr-03 11.06 30-Jul-03 9.10 29-Oct-03 8.48 

5-Feb-03 12.65  11.24  9.20  8.53 

11-Feb-03 12.60 7-May-03 10.91 13-Aug-03 9.03 5-Nov-03 8.46 

19-Feb-03 12.49 13-May-03 10.80 20-Aug-03 8.99 12-Nov-03 8.47 

26-Feb-03 12.24 21-May-03 10.68 27-Aug-03 8.91 19-Nov-03 8.49 

 12.50 28-May-03 10.44  8.98  8.47 

5-Mar-03 11.97  10.71 � � 3-Dec-03 8.43 

12-Mar-03 11.58 4-Jun-03 10.27 3-Sep-03 8.83 10-Dec-03 8.42 

19-Mar-03 11.36 11-Jun-03 10.07 10-Sep-03 8.76 17-Dec-03 8.41 

26-Mar-03 11.40 18-Jun-03 9.71 17-Sep-03 8.70 29-Dec-03 8.31 

 11.58 25-Jun-03 9.53 24-Sep-03 5.66  8.39 

� �  9.90  7.99 RATA-RATA 10.02 

Sumber: Bank Indonesia 

TRIWULAN TINGKAT SUKU BUNGA 

TRIWULAN I 12.29 

TRIWULAN II 10.61 

TRIWULAN III 8.72 

TRIWULAN IV 8.46 

RATA-RATA 10.02 
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Tingkat Suku Bunga SBI Tahun 2004 (dalam %) 

TANGGAL  TINGKAT SUKU BUNGA TANGGAL  TINGKAT SUKU BUNGA TANGGAL  TINGKAT SUKU BUNGA 

7-Jan-04 8.24 5-May-04 7.32 6-Oct-04 7.4 

14-Jan-04 8.06 19-May-04 7.32 20-Oct-04 7.41 

28-Jan-04 7.86  7.32  7.41 

 8.05 2-Jun-04 7.33   

4-Feb-04 7.77 16-Jun-04 7.34 3-Nov-04 7.42 

11-Feb-04 7.66  7.34 24-Nov-04 7.41 

25-Feb-04 7.48 7-Jul-04 7.37  7.42 

 7.64 21-Jul-04 7.36   

3-Mar-04 7.42  7.37 8-Dec-04 7.43 

10-Mar-04 7.42   22-Dec-04 7.43 

24-Mar-04 7.42 18-Aug-04 7.37  7.43 

 7.42   � �

7-Apr-04 7.34 1-Sep-04 7.38 � �

21-Apr-04 7.33 15-Sep-04 7.39 � �

 7.34 � 7.39 RATA-RATA 7.46 

Sumber:Bank Indonesia 

TRIWULAN TINGKAT SUKU BUNGA 

TRIWULAN I 7.70 

TRIWULAN II 7.33 

TRIWULAN III 7.37 

TRIWULAN IV 7.42 

RATA-RATA 7.46 
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Tingkat Suku Bunga SBI Tahun 2005 (dalam %) 

 

TANGGAL  TINGKAT SUKU BUNGA TANGGAL  TINGKAT SUKU BUNGA TANGGAL  TINGKAT SUKU BUNGA 

5-Jan-05 7.42 1-Jun-05 7.98 7-Sep-05 10.00 

19-Jan-05 7.42 8-Jun-05 8.02 14-Sep-05 10.00 

 7.42 15-Jun-05 8.06 21-Sep-05 10.00 

2-Feb-05 7.42 22-Jun-05 8.18 28-Sep-05 10.00 

16-Feb-05 7.43 29-Jun-05 8.25  10.00 

 7.43  8.10 5-Oct-05 11.00 

2-Mar-05 7.43 6-Jul-05 8.44 12-Oct-05 11.00 

16-Mar-05 7.44 13-Jul-05 8.49 19-Oct-05 11.00 

 7.44 20-Jul-05 8.49 26-Oct-05 11.00 

6-Apr-05 7.53 27-Jul-05 8.49  11.00 

20-Apr-05 7.70  8.48 9-Nov-05 12.25 

 7.62 3-Aug-05 8.50 16-Nov-05 12.25 

4-May-05 7.81 10-Aug-05 8.71 23-Nov-05 12.25 

11-May-05 7.87 16-Aug-05 8.75 30-Nov-05 12.25 

18-May-05 7.90 24-Aug-05 8.75  12.25 

25-May-05 7.95 31-Aug-05 9.51 7-Dec-05 12.75 

 7.88  8.84 14-Dec-05 12.75 

    28-Dec-05 12.75 

     12.75 

    RATA-RATA 9.11 

Sumber: Bank Indonesia 

TRIWULAN TINGKAT SUKU BUNGA 

TRIWULAN I 7.43 

TRIWULAN II 7.92 

TRIWULAN III 9.11 

TRIWULAN IV 12.00 

RATA-RATA 9.11 
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Tingkat Suku Bunga SBI Tahun 2006 (dalam %) 

 

TANGGAL  TINGKAT SUKU BUNGA TANGGAL  TINGKAT SUKU BUNGA TANGGAL  TINGKAT SUKU BUNGA TANGGAL  TINGKAT SUKU BUNGA 

4-Jan-06 12.74 5-Apr-06 12.73 12-Jul-06 12.25 4-Oct-06 11.25 

11-Jan-06 12.75 12-Apr-06 12.74 19-Jul-06 12.25 11-Oct-06 10.75 

18-Jan-06 12.75 19-Apr-06 12.74 26-Jul-06 12.25 18-Oct-06 10.75 

25-Jan-06 12.75 26-Apr-06 12.74  12.25  10.92 

 12.75  12.74 2-Aug-06 12.25 1-Nov-06 10.75 

1-Feb-06 12.74 3-May-06 12.74 9-Aug-06 11.75 8-Nov-06 10.25 

8-Feb-06 12.75 10-May-06 12.50 16-Aug-06 11.75 15-Nov-06 10.25 

15-Feb-06 12.74 17-May-06 12.50 23-Aug-06 11.75 22-Nov-06 10.25 

22-Feb-06 12.74 24-May-06 12.50 30-Aug-06 11.75 29-Nov-06 10.25 

 12.74 31-May-06 12.50  11.85  10.35 

1-Mar-06 12.73  12.55 � � 6-Dec-06 10.25 

8-Mar-06 12.74 7-Jun-06 12.50 6-Sep-06 11.25 13-Dec-06 9.75 

15-Mar-06 12.70 14-Jun-06 12.50 13-Sep-06 11.25 20-Dec-06 9.75 

22-Mar-06 12.73 21-Jun-06 12.50 20-Sep-06 11.25 28-Dec-06 9.75 

29-Mar-06 12.73 28-Jun-06 12.50 27-Sep-06 11.25  9.88 

 12.73  12.50  11.25 RATA-RATA 11.87 

Sumber: Bank Indonesia 

TRIWULAN TINGKAT SUKU BUNGA 

TRIWULAN I 12.74 

TRIWULAN II 12.60 

TRIWULAN III 11.78 

TRIWULAN IV 10.38 

RATA-RATA 11.87 
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Tingkat Suku Bunga SBI Tahun 2007 (dalam %) 

TANGGAL TINGKAT SUKU BUNGA TANGGAL TINGKAT SUKU BUNGA TANGGAL TINGKAT SUKU BUNGA TANGGAL TINGKAT SUKU BUNGA 

3-Jan-07 9.75 4-Apr-07 9.00 11-Jul-07 8.25 3-Oct-07 8.25 

10-Jan-07 9.50 11-Apr-07 9.00 25-Jul-07 8.25 10-Oct-07 8.25 

17-Jan-07 9.50 18-Apr-07 9.00  8.25 24-Oct-07 8.25 

24-Jan-07 9.50 25-Apr-07 9.00 � � 31-Oct-07 8.25 

31-Jan-07 9.50  9.00 � �  8.25 

 9.55 2-May-07 9.00 1-Aug-07 8.25 7-Nov-07 8.25 

7-Feb-07 9.25 9-May-07 8.75 8-Aug-07 8.25 14-Nov-07 8.25 

14-Feb-07 9.25 16-May-07 8.75 15-Aug-07 8.25 28-Nov-07 8.25 

21-Feb-07 9.25 23-May-07 8.75 22-Aug-07 8.25  8.25 

28-Feb-07 9.25 30-May-07 8.75 29-Aug-07 8.25 5-Dec-07 8.25 

 9.25  8.80 � 8.25 12-Dec-07 8.00 

7-Mar-07 9.00 6-Jun-07 8.75 5-Sep-07 8.25 19-Dec-07 7.00 

14-Mar-07 9.00 13-Jun-07 8.50 12-Sep-07 8.25  7.75 

21-Mar-07 9.00 20-Jun-07 8.50 19-Sep-07 8.25   

28-Mar-07 9.00 27-Jun-07 8.50 26-Sep-07 8.25   

 9.00  8.56  8.25 RATA-RATA 8.60 

Sumber: Bank Indonesia  

TRIWULAN TINGKAT SUKU BUNGA 

TRIWULAN I 9.27 

TRIWULAN II 8.79 

TRIWULAN III 8.25 

TRIWULAN IV 8.08 

RATA-RATA 8.60 
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Lampiran 5 

Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, dan  Uji Multikolinieritas 

1.Statistik Deskriptif 

 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

hrgsaham 60 10.00 2000.00 480.0833 467.09569 

EPS 60 .29 144.02 41.4728 39.10662 

PER 60 .62 194.69 29.4143 36.71929 

ROE 60 .21 100.00 8.3488 14.05399 

BV 60 54.32 2124.98 518.2400 378.29570 

tkinflasi 60 6.06 13.33 8.6020 2.85406 

skbunga 60 7.46 11.88 9.4140 1.49722 

Valid N (listwise) 60         

 

2. Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

60

.0000000

290.49125452

.126

.126

-.106

.977

.296

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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3. Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

-94.481 314.347 -.301 .765

9.123 1.573 .764 5.799 .000 .421 2.377

1.722 1.302 .135 1.322 .192 .697 1.435

-13.179 3.658 -.397 -3.603 .001 .602 1.660

.275 .131 .223 2.097 .041 .645 1.550

-17.018 24.042 -.104 -.708 .482 .338 2.957

27.547 45.740 .088 .602 .550 .339 2.946

(Constant)

EPS

PER

ROE

BV

tkinflasi

skbunga

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: hrgsahama. 

 

Lampiran 6 

Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas 

4.. Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

.783a .613 .569 306.49340 1.783

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), skbunga, ROE, BV, PER, EPS, tkinflasia. 

Dependent Variable: hrgsahamb. 
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5. Uji Heteroskedastisitas 

Correlations

1.000

.

60

.214

.101

60

-.249

.055

60

.159

.226

60

.226

.083

60

-.035

.792

60

-.027

.840

60

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

abs_res

EPS

PER

ROE

BV

tkinflasi

skbunga

Spearman's rho
abs_res

 

 

 

 

 

 



 

  

�

Lampiran 7 

Analisis Regresi Linier Berganda, Uji F,dan Uji t 

6. Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa

-94.481 314.347 -.301 .765

9.123 1.573 .764 5.799 .000 .421 2.377

1.722 1.302 .135 1.322 .192 .697 1.435

-13.179 3.658 -.397 -3.603 .001 .602 1.660

.275 .131 .223 2.097 .041 .645 1.550

-17.018 24.042 -.104 -.708 .482 .338 2.957

27.547 45.740 .088 .602 .550 .339 2.946

(Constant)

EPS

PER

ROE

BV

tkinflasi

skbunga

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: hrgsahama. 

 

7. Uji F 

ANOVAb

7893800 6 1315633.269 14.005 .000a

4978725 53 93938.207

12872525 59

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), skbunga, ROE, BV, PER, EPS, tkinflasia. 

Dependent Variable: hrgsahamb. 
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8. Uji t 

Coefficientsa

-94.481 314.347 -.301 .765

9.123 1.573 .764 5.799 .000 .421 2.377

1.722 1.302 .135 1.322 .192 .697 1.435

-13.179 3.658 -.397 -3.603 .001 .602 1.660

.275 .131 .223 2.097 .041 .645 1.550

-17.018 24.042 -.104 -.708 .482 .338 2.957

27.547 45.740 .088 .602 .550 .339 2.946

(Constant)

EPS

PER

ROE

BV

tkinflasi

skbunga

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: hrgsahama. 
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