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ABSTRAK 

Azzahra, Chairilisa. 2009. Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi 
Harga Saham: Pendekatan Fundamental Dan Teknikal (Studi Pada Bank-
Bank Yang Listing Di BEI Periode 2003-2007)”. Skripsi. Jurusan Ekonomi 
Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Dr. Ghozali Maski, 
SE., MS. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel ekonomi 
dengan pendekatan fundamental dan teknikal terhadap harga saham bank-bank 
yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana indikator fundamental yang 
digunakan adalah rasio profitabilitas perusahaan yang terdiri dari Return on 
Assets (ROA), Return on Equity (ROE) dan Earning per Share (EPS) serta 
ukuran kinerja Economic Value Added (EVA). Sedangkan indikator teknikal yang 
digunakan adalah variabel harga saham masa lalu. Sampel penelitian yang 
digunakan dalam penelitian adalah kelompok perusahaan perbankan dengan 
teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Adapun 
kategori pemlihan sampel adalah perusahaan yang sahamnya selalu aktif 
diperdagangkan di BEI dan mempunyai laporan keuangan yang lengkap selama 
periode pengamatan yaitu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Jumlah 
sampel terpilih berdasarkan kategori tersebut berjumlah 20 bank.  

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi panel (panel regression) 
untuk melihat kontribusi masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi 
harga saham dengan menggunakan pendekatan Model Efek Random (MER). 
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel ROA, ROE, 
EPS, EVA dan harga saham masa lalu berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham ban-bank yang listing di BEI. Sedangkan secara parsial hanya variabel 
ROA yang berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham bank yang go 
public di BEI. Variabel EPS merupakan variabel bebas yang berpengaruh 
dominan terhadap variasi perubahan harga saham bank go public. Nilai koefisien 
adjusted R square hasil regresi diperoleh sebesar 87,4%. Artinya bahwa variasi 
variabel bebas yaitu ROA, ROE, EPS, EVA dan harga saham masa lalu dapat 
menjelaskan variasi perubahan variabel dependen harga saham sebesar 87,4%. 
 
 
Kata kunci: rasio profitabilitas, economic value added, harga saham masa lalu, 

harga saham sektor perbankan yang listing di BEI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam melakukan investasi saham di pasar modal, para investor perlu 

mengetahui dan memilih saham-saham perusahaan mana yang dapat 

memberikan keuntungan paling optimal bagi dana yang diinvestasikannya, 

dimana return adalah faktor utama yang dipertimbangkan investor dalam 

berinvestasi. Investor selalu mencari alternatif investasi yang memberikan return 

tertinggi dengan tingkat risiko tertentu, karena return merupakan indikator penting 

dalam meningkatkan wealth para investor. Adapun yang menjadi fokus perhatian 

para investor umumnya adalah perolehan return dalam bentuk capital gain 

(selisih antara harga jual lebih besar dibanding harga belinya) disamping 

penerimaan deviden.  

Hal ini karena dengan ketentuan pemberian deviden paling cepat enam 

bulan sekali, maka investor harus rela untuk menahan sahamnya selama paling 

sebentar setengah tahun juga. Sedangkan kenaikan harga saham bisa terjadi 

kapan saja yang diakibatkan adanya perbaikan kinerja emiten serta faktor lain 

seperti kondisi ekonomi makro, kondisi pasar, keadaan politik dan kondisi 

keamanan yang kondusif, dimana kenaikan harga saham ini biasanya terjadi 

dalam waktu yang relatif singkat dan dalam waktu kurang dari enam bulan. Oleh 

karena itu, investor memiliki kepentingan untuk mampu memprediksi seberapa 



besar perubahan harga saham yang terjadi di bursa dengan menggunakan 

berbagai informasi yang relevan dan memadai, sehingga investor dapat 

memprediksi berapa besar tingkat pengembalian atas investasinya.  

Mengingat risiko yang melekat pada investasi saham lebih tinggi dari 

pada investasi pada sektor perbankan maka return yang diharapkan juga akan 

lebih tinggi. Oleh karena itu, para investor perlu memiliki sejumlah informasi yang 

berkaitan dengan dinamika harga saham agar dapat mengambil keputusan yang 

tepat tentang saham bank mana yang layak dipilih. Untuk itu perlu adanya 

informasi yang akurat tentang kinerja keuangan bank, kondisi ekonomi makro 

dan informasi terkait lainnya. Selain itu, umumnya dalam perdagangan saham di 

bursa, investor perlu memperhatikan beberapa hal, seperti kondisi korporasi 

terkait, rumor pasar, serta pergerakan saham seluruh emiten yang ada di bursa 

serta informasi-informasi relevan lainnya yang dapat digunakan untuk menilai 

saham secara akurat (Bisnis Indonesia, 21 September 2008).  

Penilaian saham secara akurat diperlukan untuk dapat menilai harga 

saham secara wajar, di samping sebagai cerminan manajemen risiko yang baik, 

karena manajemen risiko yang baik adalah yang mampu meminimalkan risiko. 

Penilaian saham secara akurat, setidaknya dapat meminimalkan risiko investasi 

sekaligus membantu investor mendapatkan return yang optimal, mengingat 

investasi saham di pasar modal merupakan jenis investasi yang cukup berisiko 

tinggi meskipun juga menjanjikan keuntungan yang relatif besar yaitu ―high risk, 



high return‖. Satu hal yang perlu diingat investor dalam menentukan pilihan 

investasinya adalah ―belum tentu semua saham-saham dari perusahaan yang 

tergolong sebagai perusahaan besar, selalu merupakan alternatif investasi yang 

baik‖ (Tandelilin, 2001:209). 

Pergerakan harga saham di bursa efek umumnya diramalkan pemodal 

dan pialang dengan analisis teknikal dan fundamental. Analisis teknikal adalah 

sebuah metode yang digunakan untuk memprediksi harga saham di waktu 

mendatang dengan menggunakan data runtut waktu (Habib, 2008:165). 

Sedangkan analisis fundamental adalah suatu metode peramalan harga saham 

dengan mempelajari kinerja perusahaan (Jogiyanto, 2008:126). Analisis 

fundamental menganggap bahwa harga saham merupakan refleksi dari nilai 

perusahaan yang bersangkutan.  

Dalam melakukan penilaian suatu saham melalui pendekatan 

fundamental dapat digunakan informasi akuntansi dengan teknik analisis rasio 

keuangan yang merupakan hasil perhitungan lebih lanjut dari laporan keuangan. 

Hal ini karena pada umumnya rasio-rasio keuangan dapat menunjukkan 

efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ketika 

kinerja perusahaan naik maka nilai perusahaan juga akan semakin meningkat. 

Kenaikan nilai perusahaan ini akan tercermin pada kenaikan harga saham di 

bursa. Rasio keuangan dapat digunakan investor sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan berinvestasi. Horne dan Wachowicz (1997:133) 



menyatakan bahwa terdapat beberapa rasio keuangan perusahaan yang dapat 

digunakan untuk mengukur kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, salah 

satunya yaitu rasio laba atau rasio profitabilitas yang dapat dilihat dari nilai ROA 

(Return on Assets), ROE (Return on Equity), dan EPS (Earning per Share).  

Namun penilaian dengan menggunakan rasio keuangan tidak 

memperhitungkan adanya biaya modal yang dapat mengindikasikan seberapa 

jauh perusahaan telah menciptakan nilai bagi perusahaannya terutama bagi 

pemilik modal atau para pemegang saham (Utama & Afriani, 2005:9). Untuk itu 

digunakan juga suatu pendekatan lain dalam penilaian kinerja perusahaan yang 

dikenal dengan istilah nilai tambah ekonomis (Economic Value Added/EVA). 

Pengukuran EVA disinyalir merupakan alat ukur kinerja yang baik karena 

dihitung berdasarkan nilai (value based). Pengukuran ini dapat dijadikan dasar 

bagi manajemen perusahaan dalam pengelolaan modal, rencana pembiayaan, 

wahana komunikasi dengan para pemegang saham serta dapat digunakan 

sebagai dasar dalam menentukan insentif bagi karyawan (Tunggal, 2001 dalam 

Iramani, 2005:1). 

 Pada dasarnya analisis fundamental, baik menggunakan pengukuran 

rasio keuangan maupun pengukuran dengan prinsip value based (EVA) 

mencoba menganalisis faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan publik guna memperkirakan naik-turunnya harga saham. Dengan 

kata lain, kinerja perusahaan yang sudah go public dapat diukur dari kinerja 



harga sahamnya di lantai bursa, dimana kinerja saham yang baik adalah jika 

kenaikan harganya di atas atau paling tidak sama dengan tingkat kenaikan 

indeks pasarnya. Dalam jangka panjang emiten yang dapat menunjukkan kinerja 

yang lebih efisien akan mendapatkan tanggapan positif dari investor. 

Sedangkan analisis teknikal yang sering digunakan untuk memperkirakan 

harga saham adalah dengan mengamati kondisi perdagangan ekonomi, fluktuasi 

kurs, volume dan frekuensi transaksi, kekuatan pasar dan perubahan harga 

saham masa lalu. Umumnya para investor menggunakan harga saham masa lalu 

untuk memprediksi pergerakan harga saham dan return saham di masa 

mendatang karena pada dasarnya harga merupakan refleksi dari perubahan 

hukum permintaan dan penawaran di pasar. 

 Oleh karena itu, dalam berinvestasi investor membutuhkan beragam 

jenis informasi, baik yang bersifat fundamental maupun teknikal dalam 

melakukan penilaian saham secara akurat. Berbagai informasi yang diperoleh 

investor tersebut, tentu saja akan mempengaruhi perilaku investor dalam 

mengambil keputusan berinvestasi. Perilaku investor ini pada akhirnya akan 

menciptakan mekanisme pasar yaitu terjadinya kesesuaian antara permintaan 

dan penawaran saham yang merupakan dasar terbentuknya harga saham 

masing-masing perusahaan. Selain itu, variabel-variabel yang digunakan dalam 

analisis fundamental dan teknikal secara bersama-sama akan membentuk 

kekuatan pasar yang berpengaruh terhadap transaksi saham suatu perusahaan 



sehingga harga saham perusahaan bersangkutan akan mengalami berbagai 

kemungkinan, baik kenaikan, tetap maupun penurunan harga. 

Untuk itu diperlukan suatu analisis yang melihat bagaimana pengaruh 

variabel-variabel ekonomi bila dianalisis dengan menggunakan pendekatan 

fundamental dan teknikal terhadap harga saham. Penelitian ini mencoba 

mengetahui bagaimana sebenarnya pengaruh indikator fundamental yang 

diwakili dengan variabel return on asset (ROA), return on equity (ROE), earning 

per share (EPS) dan economic value added (EVA) serta indikator teknikal 

dengan menggunakan harga saham masa lalu terhadap harga saham bank-bank 

yang listing di BEI pada periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.  

Adapun alasan mengambil obyek penelitian perusahaan perbankan yang 

go public di Bursa Efek Indonesia adalah karena sektor perbankan merupakan 

salah satu industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan 

pasar modal Indonesia. Sektor perbankan merupakan sektor yang mempunyai 

kapitalisasi pasar terbesar berdasarkan klasifikasi industri di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2007. Sedangkan pada tahun 2006, 

kapitalisasi pasar sektor perbankan berada di urutan kedua terbesar setelah 

industri infrastruktur, utilitas dan transportasi. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.1 di 

bawah ini mengenai nilai kapitalisasi pasar masing-masing industri di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007: 

 



Tabel 1.1: Nilai Kapitalisasi Pasar Masing-Masing Industri Di BEI Dari 
Tahun 2003-2007 

 

No 
 

Klasifikasi Industri 
Di BEI 

2003  
(Juta 
Rp) 

2004 
(Juta 
Rp) 

2005 
(Juta 
Rp) 

2006 
(Juta 
Rp) 

2007 
(Miliar 

Rp) 

1. Pertanian 3,871 7,668 12,579 34,188 109,211 

2. Pertambangan 29,786 48,116 59,997 98,378 365,621 

3. Industri Dasar 32,682 49,733 53,259 75,729 123,266 

4. Aneka Industri 36,944 53,177 57,795 79,639 135,728 

5. 
Industri Barang 
Konsumsi 

102,326 113,404 135,498 178,209 193,800 

6. 
Properti dan Real 
Estate 

8,552 14,829 16,209 41,662 111,576 

7. 
Infrastruktur, Utilitas 
dan Transportasi 

95,227 144,645 207,851 338,747 398,044 

8. Keuangan: 140,542 209,442 209,764 332,617 433,250 

 Bank 110,568 193,590 196,708 313,707 403,852 

9. 
Perdagangan, Jasa 
dan Investasi 

30,050 38,932 48,297 69,902 117,829 

 Sumber: Bursa Efek Indonesia 2008, diolah 

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa industri perbankan merupakan 

industri yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar selama periode penelitian 

kecuali untuk tahun 2006. Pada tahun 2007, kapitalisasi pasar perbankan 

mencapai angka Rp 403,852 miliar, jauh di atas kapitalisasi pasar sektor lainnya. 

Pada dasarnya kapitalisasi pasar merupakan harga keseluruhan dari sebuah 

perusahaan, dimana nilai kapitalisasi pasar yang tinggi mengindikasikan bahwa 

sektor perbankan mampu mewakili pasar dalam hal klasifikasi industri di bursa. 

Oleh karena itu, menarik untuk melihat hubungan pergerakan harga saham 

sektor perbankan jika dilihat dari sisi fundamental dan teknikal perusahaan.  

Sedangkan periode penelitian dalam penelitian ini adalah tahun 2003 

sampai dengan tahun 2007, dimana antara tahun 2003-2007 pasar modal 

Indonesia sedang berada dalam kondisi pasar bullish yaitu kondisi dimana harga 



saham mengalami peningkatan terus-menerus dan hampir terjadi pada semua 

jenis saham (Jogiyanto, 2008:82). Hal ini bisa terlihat dari grafik 1.1 di bawah ini: 

Grafik 1.1: Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di 

BEI 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 2008, diolah  

Dari grafik di atas terlihat bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 

2007, IHSG bergerak dalam tren yang semakin meningkat. Periode ini disebut-

sebut sebagai periode kebangkitan kembali pasar modal Indonesia setelah 

sebelumnya mengalami penurunan drastis akibat terjadinya krisis moneter yang 

melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini 

mengambil periode penelitian selama pasar bullish.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Apakah variabel ROA, ROE, EPS, EVA dan harga saham masa lalu 

berpengaruh terhadap harga saham bank-bank yang listing di BEI? 



2. Diantara variabel-variabel tersebut di atas, variabel manakah yang paling 

dominan berpengaruh terhadap harga saham bank-bank yang listing di BEI? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel ROA, ROE, EPS, EVA dan 

harga saham masa lalu terhadap harga saham bank-bank yang listing di BEI 

3. Untuk mengetahui variabel apa yang paling dominan berpengaruh terhadap 

harga saham bank-bank yang listing di BEI? 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi pihak manajemen bank, dapat memberikan informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

dalam menciptakan nilai bagi perusahaan agar dapat memenuhi harapan 

stakeholder dan shareholder. 

2. Bagi investor, memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan 

perbankan sehingga dapat digunakan dalam menentukan keputusan 

investasinya, khususnya dalam menilai return yang diperoleh.  

3. Bagi dunia ilmu pengetahuan dan peneliti lain akan dapat memperkaya dan 

meningkatkan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sumbangan referensi 

bagi penelitian selanjutnya. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Tinjauan Umum Bank 

2.1.1 Pengertian Bank 

 Pengertian bank menurut UU No. 14 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat banyak. Sedangkan menurut Taswan (2006:4), bank adalah sebuah 

lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, 

deposito tabungan dan simpanan lain dari pihak yang kelebihan dana (surplus 

spending unit) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana (deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang 

pada gilirannya dapat meningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

 
2.1.2 Fungsi Pokok Bank 

 Fungsi pokok bank menurut Dahlan Siamat (2005:276) adalah: 

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam 

kegiatan ekonomi 

2. Menciptakan uang 

3. Menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat 

4. Menawarkan jasa keuangan lainnya, seperti kartu kredit, transfer dana. 

 
2.1.3 Jenis Bank 

 Jenis bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.14 tahun 1992 

yang telah direvisi menjadi UU No. 10 tahun 1998 membagi bank menjadi dua 

jenis yaitu: 



1. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakn kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 

2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang 

dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPR 

tidak diperbolehkan mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral 

dan penghimpunan dana yang dilakukan hanya boleh berupa tabungan 

dan deposito saja. 

 
2.2.4 Modal Bank 

Pengertian modal bank menurut Taswan (2006:71) adalah dana yang 

diinvestasikan pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan 

untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang 

ditetapkan oleh otoritas moneter. Adapun klasifikasi modal bank secara umum 

menurut George Hempel (1994 dalam Taswan, 2006:71) pada hakekatnya terdiri 

dari tiga kelompok, yaitu: 

1. Subordinated debt, yaitu hutang kepada pihak lain yang biasanya memiliki 

bunga. 

2. Preferred dan common stock, yaitu dana tertentu yang ditanamkan oleh 

pemilik saham yang berasal dari dana saham, dimana bank wajib 

membayar dividen dalam jumlah tertentu kepada pemilik saham. 

3. Modal sendiri, yaitu modal dasar yang dimiliki oleh suatu bank yang 

biasanya berasal dari cadangan modal dan laba ditahan. 

Dari klasifikasi di atas terlihat bahwa pada dasarnya bank membutuhkan 

modal yang berasal dari luar perusahaan guna menjaga kelancaran likuiditas, 

mendanai perluasan usaha serta membiayai usaha peningkatan mutu jasa 



pelayanan bank kepada masyarakat. Kebutuhan tambahan modal bank dari 

eksternal perusahaan dapat diperoleh dengan cara menerbitkan saham di pasar 

modal. Dengan menerbitkan saham di pasar modal maka bank akan 

mendapatkan suntikan dana segar dari para investor, yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan operasional bank. Oleh karena itu, bank harus 

bekerja pada tingkat efisiensi yang tinggi guna mencapai kinerja yang terbaik, 

sehingga nilai perusahaan akan terus meningkat. Peningkatan nilai perusahaan 

ini akan direspon positif oleh para investor di pasar modal sehingga bank dapat 

terus mempertahankan posisinya di bursa.  

 
2.2 Pasar Modal 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pasar modal, terlebih dahulu 

akan dijelaskan mengenai pengertian pasar modal. Pasar modal yang dalam 

terminologi bahasa Inggris disebut stock exchange market adalah ―an organized 

market or exchange where shares (stocks) are traded”, yaitu pasar yang 

terorganisir di mana efek-efek diperdagangkan di dalamnya. Menurut Darmadji 

dan Fakhruddin (2001:1), pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang 

maupun modal sendiri.  

Pasar modal atau bursa efek secera sederhana dapat diartikan sebagai 

tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan surat berharga di bursa 

(Sunariyah, 2004:5). Dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, 

pengertian pasar modal yang lebih spesifik adalah kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pasar modal merupakan suatu pasar keuangan yang terorganisasi, yang 



mempertemukan pihak pembeli dan penjual instrumen keuangan jangka panjang, 

baik dalam bentuk modal sendiri maupun utang. 

Pada dasarnya pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang 

mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan 

pihak yang memerlukan dana. Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki 

kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya dengan harapan memperoleh 

return atas investasinya, sedangkan pihak yang membutuhkan dana (dalam hal 

ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi 

tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan.                  

Hal ini bisa terjadi karena di pasar modal inilah para pelaku pasar 

bertemu untuk melakukan transaksi jual beli yaitu individu-individu atau badan 

usaha yang mempunyai kelebihan dana (surplus fund) dapat melakukan 

investasi dalam surat berharga (efek) yang ditawarkan oleh penerbit surat 

berharga (emiten). Sebaliknya, di tempat itu pula perusahaan yang 

membutuhkan dana, dapat menawarkan surat berharganya dengan cara listing 

terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten. 

Pada umumnya pasar modal terdiri dari beberapa macam, diantaranya 

yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Adapun perbedaan antara pasar 

perdana dan pasar sekunder yaitu pasar perdana adalah pasar modal yang 

memperdagangkan surat berharga yang baru dikeluarkan untuk pertama kalinya 

oleh perusahaan emiten, sedangkan pasar sekunder merupakan pasar modal 

yang memperdagangkan surat-surat berharga yang sudah beredar atau sudah 

melalui masa penjualan di pasar perdana (Jogiyanto, 2008:29). 

Dalam melakukan investasi di pasar modal, para pemodal atau investor 

dapat menginvestasikan dananaya pada berbagai jenis instrumen surat berharga 

(efek) yang dperjualbelikan di pasar modal. Menurut Dahlan Siamat (2005:507), 

secara umum terdapat lima jenis instrumen pasar modal yang dapat dijadikan 



wahana investasi bagi para investor yaitu saham (stocks), obligasi (bonds), opsi 

(options), waran dan right. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pasar 

modal merupakan tempat yang tepat bagi individu-individu atau badan usaha 

yang mempunyai kelebihan dana (surplus fund) untuk dapat melakukan kegiatan 

investasi melalui berbagai jenis surat berharga (efek) yang ditawarkan oleh 

pihak-pihak yang kekurangan dana yaitu penerbit surat berharga (emiten). 

 
2.3 Investasi 

2.3.1 Pengertian Investasi 

 Menurut Jogiyanto (2008:5), investasi adalah penundaan konsumsi 

sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu 

tertentu. Dari pengertian ini, dapat dikatakan bahwa investasi merupakan salah 

satu upaya dalam mengelola uang dengan cara menyisihkan sebagian dari 

konsumsi uang saat ini untuk ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu dengan 

harapan memperoleh keuntungan di  masa depan.   

 
2.3.2 Proses Investasi 

Pada dasarnya proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal 

seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas apa yang akan 

dipilih, seberapa banyak investasi tersebut dilakukan dan kapan investasi 

tersebut akan dilakukan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah (Husnan, 

1996:39-41):  

a. Menentukan Kebijakan Investasi 
Seorang pemodal harus mengetahui tujuannya melakukan investasi serta 
berapa besar mereka akan melakukan investasi. Antara keuntungan investasi 
dan risiko memiliki hubungan yang positif, yaitu high risk, high return. 

b. Analisis Sekuritas 
Analisis sekuritas berarti melakukan analisis terhadap individual atau 
sekelompok sekuritas.  

c. Pembentukan Portofolio 
Portofolio adalah sekumpulan dari investasi. Tahap ini, pemodal 
mengidentifikasi sekuritas-sekuritas yang akan dipilih serta menentukan 
berapa besar dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas 



tersebut. Tujuan dari diversifikasi (pemilihan banyak) sekuritas adalah untuk 
mengurangi risiko yang ditanggung. 

d. Melakukan Revisi Portofolio 
Tahap ini merupakan pengulangan dari tiga tahap sebelumnya. Tujuannya 
yaitu apabila dirasa bahwa portofolio yang dimilki tidak lagi optimal, atau 
sudah tidak sesuai dengan preferensi risiko pemodal, maka pemodal dapat 
melakukan perubahan terhadap sekuritas-sekuritas yang membentuk 
portofolio tersebut. 

e. Evaluasi Kinerja Portofolio 
Dalam tahap ini pemodal melakukan penilaian terhadap kinerja (performance) 
portofolio, baik dari aspek keuntungan maupun risiko yang ditanggung.  
 

2.3.3 Risiko Investasi 

Setiap investasi tentunya mengandung sebuah risiko karena tidak ada 

suatu investasi yang tidak mengenal risiko. Pepatah mengatakan ―no pain no 

gain, high risk high gain”. Semakin tinggi risiko sebuah investasi maka akan 

semakin besar pula keuntungan yang diperoleh dan begitu sebaliknya. Oleh 

karena itu, seorang investor harus pandai memilih investasi mana yang akan 

memberikan return optimal dengan tingkat risiko tertentu. Adapun salah satu cara 

untuk mengeliminir risiko investasi yaitu dengan melakukan portofolio investasi 

(diversifikasi surat berharga). Secara umum setidaknya ada tujuh jenis risiko 

yang dihadapi investor (Fabozzi, 1999:134-137), yaitu: 

1. Risiko harga 
Risiko harga timbul karena adanya ketidakpastian mengenai nilai pasar 
sekuritas di masa yang akan datang. Secara umum, investor menghadapi 
menurunnya nilai sekuritas (nilai suatu portofolio) di masa depan. 

2. Risiko kelalaian 
Risiko kelalaian disebut juga sebagai risiko kredit. Risiko ini timbul disebabkan 
karena penerbit obligasi mungkin tidak dapat melakukan pembayaran pokok 
dan bunga pada saatnya. Risiko kredit merupakan akibat dari dua jenis risiko 
yaitu risiko usaha dan risiko keuangan. 

3. Risiko inflasi 
Risiko inflasi atau risiko kemampuan beli adalah risiko dimana perubahan 
dalam pengembalian yang sesungguhnya setelah disesuaikan dengan tingkat 
inflasi adalah negatif. 

4. Risiko nilai tukar 
Risiko nilai tukar merupakan risiko perubahan nilai investasi yang disebabkan 
karena adanya perubahan nilia tukar mata uang asing. 

5. Risiko reinvestasi 
Risiko reinvestasi merupakan risiko dimana hasil yang diterima di masa depan 
harus diinvestasikan kembali dalam suku bunga yang lebih rendah. 
 
 



6. Risiko ditarik kembali 
Penerbit obligasi terkadang menarik kembali seluruh atau sebagian obligasi 
mereka sebelum tanggal jatuh temponya. Kombinasi antara ketidakpastian 
arus kas perusahaan dengan risiko investasi kembali menyebabkan ditariknya 
obligasi sebelum tanggal jatuh temponya, yang dikenal dengan istilah risiko 
ditarik kembali (call risk). 

7. Risiko likuiditas 
Horne Tobin pada naskah ―Properties of Assets‖ yang dikeluarkan oleh Yale 
University, New Haven, CT dalam Fabozzi (1999:137) menyatakan bahwa 
likuiditas atau ketidaklikuiditasan dapat dilihat dari seberapa besar penjual 
bersedia menerima kerugian jika mereka ingin menjual aktiva dengan segera 
dibandingkan dengan biaya atau waktu yang harus dikeluarkan. Sehingga 
risiko likuiditas muncul sebagai akibat adanya kesulitan untuk menjual aktiva 
atau dapat dianggap sebagai perbedaan antara ‗nilai sesungguhnya‘ suatu 
aktiva dengan harga yang disetujui dikurangi dengan komisi.  
 

2.4 Saham 

Bagian ini, lebih lanjut akan membahas mengenai investasi dalam 

instrumen pasar modal berupa saham, dimana pengertian saham itu sendiri 

menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001:5) serta Jogiyanto (2008:107), adalah 

tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud dari saham adalah berupa selembar 

kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Adapun porsi 

kepemilikannya ditentukan oleh seberapa besar penyertaan modal yang 

ditanamkan investor di perusahaan tersebut. 

 Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa investasi pada saham tidak 

terlepas dengan risiko yang dihadapinya. Menurut Husnan (1996:29), seorang 

pemodal atau investor yang membeli saham suatu perusahaan, maka berarti 

mereka membeli prospek perusahaan penerbit saham tersebut. Jika prospek 

perusahaan membaik, harga saham dari perusahaan bersangkutan juga akan 

meningkat dan begitu pula sebaliknya.  

Seorang investor dapat melakukan investasi saham dalam bentuk saham 

preferen maupun saham biasa. Saham preferen (preferred stocks) merupakan 



saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. 

Saham preferen mempunyai hak-hak prioritas dibandingkan dengan saham 

biasa, yaitu hak atas dividen yang tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi 

likuidasi. Oleh karena itu, saham preferen dianggap mempunyai karakteristik 

ditengah-tengah antara saham dan obligasi.  

Sedangkan saham biasa (common stocks) merupakan jenis saham yang 

tidak memperoleh hak istimewa seperti pada saham preferen. Namun, pemilik 

saham biasa memiliki hak kontrol yang umumnya tidak dimiliki oleh pemegang 

saham preferen, di mana dalam hal ini pemegang saham biasa mempunyai hak 

untuk memilih pimpinan perusahaan (dewan direksi).  

 
2.4.1 Harga Saham 

2.4.1.1 Pengertian Harga Saham 

 Menurut Jogiyanto (2008:117), harga saham dapat diartikan sebagai: 
1. Harga Nominal 

Harga nominal merupakan nilai saham menurut pembukuan perusahaan 
emiten. Untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya, emiten 
bebas menentukan besarnya harga nominal per lembar sahamnya. 

2. Harga Perdana 
Harga perdana merupakan harga sebelum saham tersebut dicatatkan di 
bursa efek. Besarnya harga saham perdana biasanya tergantung dari 
persetujuan penjamin emisi (underwriter) dan emiten. 

3. Harga Pasar 
Harga pasar merupakan harga dari saham di bursa pada saat tertentu yang 
ditentukan oleh pelaku pasar. 
 

2.4.1.2 Teknik Analisis Harga Saham 

  Analisis investasi saham merupakan hal mendasar yang harus diketahui 

oleh para investor saham untuk dapat menilai pergerakan harga saham yang 

wajar dan saham-saham mana saja yang diperkirakan dapat memberikan return 

optimal dengan tingkat risiko tertentu. Investor yang tidak dapat menganalisis 

nilai saham secara akurat, maka dipastikan akan mengalami risiko kerugian yang 

cukup tinggi. Adapun tujuan utama analisis saham adalah untuk menilai apakah 

penetapan harga saham suatu perusahaan ditawarkan secara wajar atau tidak. 



Secara umum, ada dua teknik analisis harga saham yang sering digunakan oleh 

para investor, yaitu (Sunariyah, 2004:168): 

1. Analisis Fundamental, adalah analisis untuk menghitung nilai intrinsik saham 

dengan menggunakan data keuangan perusahaan seperti laba, dividen yang 

dibayar, penjualan, struktur modal proyeksi (trend) dan risiko. Nilai intrinsik 

saham adalah merupakan nilai sebenarnya dari saham yang 

diperdagangkan, dimana mengandung unsur kekayaan perusahaan pada 

saat sekarang dan unsur potensial perusahaan untuk menghimpun laba di 

masa yang akan datang.  Analisis fundamental menekankan pada analisis 

kinerja manajemen yang didasarkan pada kombinasi beberapa komponen 

dalam laporan keuangan yang mempengaruhi perubahan nilai saham. 

Indikator fundamental yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel 

Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Earning per Share (EPS), 

dan Economic Value Added (EVA). 

2. Analisis Teknikal adalah suatu teknik analisis yang menggunakan data atau 

catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan 

dan penawaran suatu saham tertentu maupun pasar secara keseluruhan. 

Pada analisis ini, investor tidak mempertimbangkan kinerja dan prospek 

perusahaan tetapi beranggapan bahwa harga saham ditentukan oleh 

penawaran dan permintaan akan saham tersebut. Analisis ini menggunakan 

data pasar saham yang bersangkutan, seperti harga dan volume transaksi 

saham, keadaan pasar, fluktuasi kurs efek, kondisi ekonomi dan keadaan 

politik suatu negara, untuk menentukan nilai dari suatu saham. Adapun 

variabel yang digunakan dalam analisis teknikal pada penelitian ini adalah 

harga pasar saham masa lalu, karena dianggap dapat merefleksikan 

pergerakan harga saham di bursa dari waktu ke waktu. 

 



2.4.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham  

Menurut Widiatmodjo (1996), faktor-faktor yang menjadi daya pemicu 

berfluktuasinya harga saham di bursa adalah: 

1. Kinerja keuangan perusahaan 

2. Perilaku masyarakat investor 

3. Kebijakan moneter 

4. Masalah luar negeri 

5. Fluktuasi kurs mata uang 

6. Kebijakan fiskal 

Sedangkan menurut Fakhruddin dan Sopian Hadianto (2001), faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi harga saham dilihat dari aspek fundamental 

perusahaan antara lain: 

1. Penjualan 

2. Pertumbuhan penjualan 

3. Kebijakan deviden 

4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

5. Manajemen 

6. Kinerja perusahaan 

7. ―Statement” yang dikeluarkan emiten dan faktor-faktor fundamental lainnya. 

Pada dasarnya pergerakan harga suatu saham dalam jangka pendek 

tidak dapat diprediksi secara pasti. Harga saham ditentukan menurut hukum 

permintaan dan penawaran atau kekuatan tawar menawar di bursa. Semakin 

banyak investor yang ingin membeli suatu saham, maka harga saham tersebut 

cenderung akan bergerak naik. Sedangkan apabila semakin banyak orang yang 

ingin menjual saham sutau perusahaan, maka harga saham tersebut akan 

bergerak turun. Namun dalam jangka panjang, kinerja perusahaan emiten dan 

pergerakan harga saham di bursa umumnya akan bergerak searah. Meskipun 



demikian, perlu diingat bahwa tidak ada bursa saham yang terus-menerus 

mengalami peningkatan dan juga tidak ada bursa yang terus-menerus turun. 

Sehingga dapat dipastikan bahwa pergerakan harga saham selama jangka waktu 

tertentu umumnya membentuk suatu pola tertentu, dimana pola pergerakan 

harga saham ini dapat diprediksikan melalui analisis harga saham, baik analisis 

fundamental maupun analisis teknikal.  

 
2.5 Analisis Fundamental Perusahaan 

Dalam melakukan analisis harga saham, investor dapat melakukan 

analisis fundamental, karena untuk dapat mengetahui apakah saham suatu 

perusahaan layak dijadikan pilihan investasi, maka terlebih dahulu harus 

dilakukan analisis terhadap perusahaan emiten bersangkutan. Tujuan analisis 

fundamental adalah untuk menentukan nilai intrinsik saham suatu perusahaan 

(Tandelilin, 2001:232). Oleh karena itu, dalam melakukan analisis perusahaan, 

investor harus mendasarkan kerangka pikirnya pada nilai perusahaan yang 

tercermin dari kinerja keuangan emiten bersangkutan, sehingga hasil analisisnya 

dapat memberikan gambaran kepada investor tentang nilai perusahaan yang 

bersangkutan, karakteristik perusahaan, kualitas perusahaan, kinerja manajemen 

dan tentu saja prospek perusahaan di masa depan. 

Pada dasarnya, analisis fundamental adalah suatu metode peramalan 

harga saham dengan mempelajari kinerja perusahaan (Jogiyanto, 2008:126). 

Analisis fundamental menganggap bahwa harga saham merupakan refleksi dari 

nilai perusahaan yang bersangkutan. Karena itu dalam meneliti pergerakan 

harga suatu saham melalui pendekatan fundamental dapat digunakan informasi 

akuntansi dengan teknik analisis rasio keuangan yang merupakan hasil 

perhitungan lebih lanjut dari laporan keuangan. Analisis ini lebih menekankan 



pada perhitungan kinerja keuangan perusahaan guna mengetahui bagus 

tidaknya prestasi perusahaan tersebut pada tahun tertentu. 

Oleh karena itu, analisis ini menggunakan informasi yang bersumber dari 

laporan keuangan perusahaan emiten. Adapun variabel yang digunakan dalam 

analisis fundamental adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari Return on Assets 

(ROA), Return on Equity (ROE), dan Earning per Share (EPS), serta alat ukur 

kinerja perusahaan berupa Economic Value Added (EVA). Keempat variabel ini 

digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan perbankan yang menjadi 

emiten di bursa. Pembahasan mengenai analisis fundamental akan diawali 

dengan pembahasan mengenai laporan keuangan sebagai sumber utama 

informasi dalam analisis fundamental, penjelasan lebih lanjut mengenai 

perhitungan masing-masing indikator fundamental dan hubungan indikator 

fundamental perusahaan dengan perubahan harga saham. 

 
2.5.1 Analisis Laporan Keuangan 

Untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan, maka dapat dilihat 

dari laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan secara periodik oleh 

perusahaan bersangkutan, sehingga para investor dapat secara kontinyu 

memantau perkembangan kinerja perusahaan. Laporan keuangan melaporkan 

prestasi historis suatu perusahaan dan memberikan dasar bersama dengan 

analisis bisnis dan ekonomi, untuk membuat proyeksi dan peramalan di masa 

depan (Weston dan Copeland, 1995:24). Adapun pengertian laporan keuangan 

bank menurut Kasmir (2003:239) adalah laporan yang berisi kondisi keuangan 

bank secara keseluruhan, yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan 

perusahaan, baik kepada pemilik/pemegang saham, manajemen serta pihak luar 

yang berkepentingan terhadap laporan tesebut. 



Dari analisis laporan keuangan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank 

yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki bank 

tersebut. Dalam laporan tersebut termuat informasi mengenai jumlah kekayaan 

(assets) dan jenis-jenis kekayaan lainnya yang dimiliki bank, serta tergambar 

juga kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dan ekuitas (modal 

sendiri) yang dimiliki oleh bank tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan  

merupakan input utama bagi perhitungan analisis fundamental. Umumnya, 

laporan keuangan terdiri dari 3 jenis, yaitu neraca, laporan laba-rugi dan laporan 

perubahan arus kas.  

Namun untuk dapat menganalisis laporan keuangan secara menyeluruh 

cukup kompleks, khususnya bagi para investor atau calon investor yang masih 

baru dalam bidang analisis kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dalam 

menganalisis laporan keuangan dapat digunakan analisis rasio keuangan 

(financial ratio) untuk memudahkan penilaian terhadap kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Analisis rasio keuangan dihitung berdasarkan data-data yang 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Kelebihan 

pengukuran rasio keuangan ini adalah kemudahan dalam perhitungannya 

selama data historis tersedia. 

Analisis rasio keuangan adalah merupakan suatu upaya untuk mengetahui 

prestasi dan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya dengan jalan 

membandingkan angka-angka yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan, 

baik yang berasal dari neraca, laporan laba-rugi ataupun laporan arus kas (Arifin, 

2002:80). Selanjutnya, menurut Weston dan Copeland (1995:258-260) terdapat 

dua cara untuk membandingkan data keuangan perusahaan, yakni: (1) dengan 

analisis trend, yaitu membandingkan financial ratio antar waktu dan (2) dengan 

analisis comparative, yaitu membandingkan financial ratio suatu perusahaan 

dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Oleh karena itu, dengan menghitung 



rasio-rasio keuangan perusahaan, akan sangat membantu para investor dalam 

menilai kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan, baik dengan 

perusahaan sejenis maupun kinerja perusahaan itu sendiri selama beberapa 

periode waktu. 

Horne & Wachowicz (1997:135) mengelompokkan rasio keuangan ke 

dalam beberapa jenis, yaitu rasio likuiditas, rasio leverage/utang, rasio cakupan 

(coverage), rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Namun dalam penelitian ini 

akan memfokuskan bahasan pada analisis rasio profitabilitas.         

 
2.5.2 Analisis Rasio Profitabilitas 

Salah satu tujuan manajemen keuangan suatu perusahaan adalah 

memaksimumkan nilai perusahaan, yaitu memaksimumkan keuntungan para 

pemegang saham dengan cara mengoptimalkan nilai sekarang dari saham 

mereka serta semua keuntungan di masa yang akan datang. Tujuan ini dapat 

tercapai jika perusahaan memiliki kinerja yang baik, dimana salah satu 

indikatornya adalah tingkat profitabilitas yang tinggi. Tinggi rendahnya 

profitablitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio 

profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aktiva, dan modal 

saham tertentu (Habib, 2008:59).  

Rasio profitabilitas merupakan indikator fundamental perusahaan karena 

perhitungannya berdasarkan data-data kinerja keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. Rasio profitabilitas merupakan hasil akhir perusahaan dalam 

menjalankan tugasnya, yaitu apakah manajemen perusahaan berhasil 

menciptakan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan. Hal ini karena semakin 

efektif manajemen mengelola perusahaan, maka semakin besar keuntungan 



yang diperoleh perusahaan yang akan tercermin dari tingginya nilai rasio 

profitabilitas perusahaan. 

 
2.5.2.1 Hubungan Profitabilitas Perusahaan Dengan Harga Saham 

Berikut ini akan dijelaskan hubungan profitabilitas perusahaan yang 

diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas terhadap harga saham: 

Husnan (1996:29) mengemukakan bahwa jika perusahaan berkembang 

dengan baik dan prospek perusahaan di masa mendatang membaik, maka nilai 

perusahaan tersebut juga akan meningkat. Meningkatnya nilai perusahaan ini 

akan tercermin pada peningkatan harga saham perusahaan tersebut di bursa. 

Peningkatan nilai perusahaan ini akan tercermin dari kinerja keuangan 

perusahaan yang semakin membaik, dimana salah satu indikator membaiknya 

kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dengan melihat tingkat 

profitabilitasnya.  

Helfert (1997:86) juga mengemukakan bahwa profitabilitas adalah 

merupakan daya tarik utama bagi pemilik/para pemegang saham, dimana 

profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana 

yang diinvestasikan pemilik. Dari laba yang berhasil diciptakan perusahaan, 

pemilik juga berkepentingan dengan dampak hasil perusahaan terhadap nilai 

pasar investasi mereka di bursa. Profitabilitas yang semakin tinggi mencerminkan 

nilai perusahaan yang semakin membaik sehingga nilai pasar investasi (nilai 

pasar saham) para investor juga akan semakin meningkat. Hal ini sangat 

diperhatikan investor khususnya jika investor akan menjual sahamnya kepada 

umum untuk memperoleh capital gain akibat adanya peningkatan harga saham di 

bursa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa profitabilitas perusahaan sangat 

berpengaruh terhadap pergerakan harga saham di bursa. 



Untuk dapat menganalisis profitabilitas suatu perusahaan, maka dapat 

dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Pada umumnya setiap 

analisis rasio keuangan digunakan untuk analisis yang berbeda tergantung pada 

tujuan dan kepentingan analisis. Bagi para investor, mereka umumnya lebih 

berfokus pada hasil investasi yang mereka peroleh yang bisa dilihat dari analisis 

rasio profitabilitas (Habib, 2008:59). Serupa dengan yang dikemukakan oleh 

Habib (2008), Husnan (1998:557) juga mengungkapkan hal yang sama yaitu 

para investor atau calon investor akan lebih berkepentingan dengan prospek 

profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang yang tercermin dari laporan 

laba rugi dan tinggi rendahnya rasio profitablitas perusahaan bersangkutan. 

Walaupun analisis rasio profitabilitas hanya menyajikan apa yang telah terjadi 

selama satu periode tertentu, tetapi profitabilitas di waktu lalu dapat 

dipergunakan sebagai indikator profitabilitas di masa yang akan datang, dimana 

profitabilitas perusahaan akan sangat mempengaruhi pendapatan dari para 

investor tersebut, baik berupa dividen ataupun capital gain. 

Tandelilin (2001:240) juga mengemukakan hal yang serupa dengan 

Habib (2008) dan Husnan (1998), yaitu dari sudut pandang investor, salah satu 

indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa datang adalah 

dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Indikator ini 

sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana nilai investasi yang 

dilakukan investor di perusahaan tersebut akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya profitabilitas perusahaan.  

Rasio profitabilitas terdiri dari enam jenis rasio, yaitu: gross profit margin, 

net profit margin (NPM), return on assets (ROA), return on equity (ROE), 

operating ratio (OPR), dan earning per share (EPS). Namun, dalam penelitian ini 

hanya akan menggunakan tiga rasio profitabilitas, yaitu ROA, ROE dan EPS, di 

mana rasio ini diduga mempunyai pengaruh yang kuat dalam memprediksi 



pergerakan harga saham di bursa. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai 

ketiga rasio ini, yaitu:  

 
2.5.2.2 ROA (Return on Assets) 

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menghitung tingkat 

pengembalian (imbal hasil) yang diperoleh dari suatu investasi (Habib, 2008:60). 

Rasio ini dipakai untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber ekonomi yang ada guna menciptakan laba. Oleh karena itu, rasio ini 

termasuk salah satu rasio terpenting dari rasio profitabilitas lainnya. ROA 

diperoleh dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan 

total aktiva (Horne & Wachowicz, 1997:148). Secara matematis ROA adalah: 

 

Horne & Wachowicz (1997:148) menyatakan bahwa ROA digunakan 

untuk mengukur keefektifan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

kekayaan atau aktiva yang tersedia. Adapun hubungan antara ROA dan 

pergerakan harga saham adalah semakin besar nilai ROA, maka menunjukkan 

kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik karena berarti perusahaan 

mampu memanfaatkan seluruh assetnya dalam menghasilkan keuntungan. Hal 

ini mengindikasikan bahwa akan semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut di 

bursa, yang akan tercermin dari kenaikan harga sahamnya (Arifin, 2002:83). 

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Husnan (1998:570) dan Helfert 

(1997:83-86), bahwa ketika nilai ROA meningkat maka ini menunjukkan kinerja 

perusahaan yang semakin membaik dalam mengelola aktiva yang dimilikinya. 

Ketika kinerja perusahaan semakin efektif, maka berarti laba yang diperoleh juga 

akan semakin meningkat dan sebagian kenaikan laba perusahaan ini akan 

tercermin pada semakin meningkatnya harga perusahaan di pasar modal.  



Selain itu, Fakhruddin dan Hadianto (2001) juga mengemukakan 

hubungan antara nilai ROA dan pergerakan harga saham. Menurutnya semakin 

besar ROA menunjukkan semakin efisien perputaran asset perusahaan tersebut. 

Hal ini mengindikasikan kinerja perusahaan yang semakin baik dan implikasinya 

adalah akan meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan ini 

akan direspon positif oleh pasar sehingga akan meningkatkan demand yang 

memungkinkan harga saham perusahaan tersebut meningkat. Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa ROA merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan 

tingkat pengembalian atas aktiva/investasi yang berhasil diciptakan oleh suatu 

perusahaan, di mana ketika nilai ROA meningkat maka hal ini juga 

mengindikasikan peningkatan terhadap nilai pasar perusahaan (harga saham 

perusahaan) di bursa dan begitu pula sebaliknya. 

 
2.5.2.3 ROE (Return on Equity) 

Return on equity (ROE) adalah merupakan ukuran lain terhadap kinerja 

perusahaan yang berupa pengembalian atas ekuitas. ROE dihitung dengan 

membandingkan antara laba bersih setelah pajak (setelah dikurangi dividen 

saham preferen jika ada) dengan ekuitas yang diinvestasikan oleh para 

pemegang saham kepada perusahaan (Horne & Wachowicz, 1997:149). Secara 

matematis ROE dapat diformulasikan sebagai berikut: 

 

Dari sudut pandang investor, ROE merupakan salah satu indikator 

penting untuk menilai prospek perusahaan di masa mendatang serta dapat juga 

digunakan untuk melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. 

Menurut Indra (2006:247), indikator ROE sangat penting diperhatikan untuk 

mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu 

perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang 



diharapkan investor. Dalam menentukan pilihannya, investor biasanya akan 

mempertimbangkan perusahaan yang mampu memberikan kontribusi ROE yang 

lebih besar. Bagi investor, semakin tinggi ROE maka akan menunjukkan risiko 

investasi yang semakin kecil juga, karena ROE secara eksplisit 

memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu laba bagi 

pemegang saham biasa.   

Pada dasarnya rasio pengembalian modal ini digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan kontribusi pemilik atau seberapa 

efektif perusahaan memanfaatkan sumber-sumber modal yang ada untuk 

kepentingan pemilik (Habib, 2008:60). Semakin tinggi nilai ROE menunjukkan 

bahwa semakin efisien bank memanfaatkan ekuitas (shareholder’s equity) untuk 

menghasilkan laba. Ukuran ROE ini sangat penting bagi para pemegang saham 

karena ukuran ini menunjukkan apa yang dapat diperoleh bank atas modalnya 

(Edward dan Gill, 1995:171). Sartono (1998:131) juga menyatakan bahwa ROE 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. 

Selain itu, Horne dan Wachowicz (1997:149) serta Weston dan Copeland 

(1995:241) menyatakan bahwa rasio ROE mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba pada nilai buku investasi pemilik atau pemegang 

saham. Hal ini karena pengembalian ekuitas yang tinggi seringkali merefleksikan 

penerimaan perusahaan atas kesempatan investasi yang kuat yang akan 

berpengaruh terhadap kenaikan nilai buku investasi para pemegang saham, 

dimana kenaikan nilai buku investasi ini akan menyebabkan meningkatnya nilai 

pasar saham perusahaan yang bersangkutan.  

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Arifin (2002:83). Menurutnya, 

ketika hasil ROE dikalikan 100% dan hasilnya mendekati 100% berarti kinerja 

perusahaan semakin baik. Ini mengindikasikan perusahaan berjalan dengan baik 



dalam memperoleh laba dengan modal yang tersedia. Dari rasio ROE inilah 

investor dapat memprediksi kemampuan pengembalian atas hasil investasi 

dalam saham, dimana ketika imbal hasil atas modal meningkat maka hal ini juga 

akan meningkatkan nilai perusahaan di pasar modal. Peningkatan ini akan 

direspon baik oleh para pelaku pasar sehingga dengan sendirinya akan 

mengakibatkan naiknya harga pasar saham perusahaan.  

Hubungan antara ROE dengan harga pasar saham juga diungkapkan 

oleh Hasnawati (2006, 234-237). Hasnawati menyatakan bahwa hal penting yang 

harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan kegiatan investasi adalah 

earning perusahaan. Karena earning akan menentukan besarnya dividen dan 

pertumbuhan dividen yang akan menentukan nilai intrisik saham, dimana nilai 

intrinsik saham dapat digunakan sebagai cut of point untuk memutuskan membeli 

atau menjual saham apabila sudah memiliki saham tersebut. Menurutnya, salah 

satu indikator untuk mengetahui besarnya earning perusahaan dapat dilihat dari 

nilai return on equity (ROE).  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa return on equity 

(ROE) dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham (earning available for 

common shareholder’s) sehingga bisa terlihat seberapa besar kemampuan 

modal sendiri dalam menghasilkan laba. ROE merupakan salah satu rasio 

keuangan yang sangat dipertimbangkan oleh para investor dalam melakukan 

kegiatan investasinya karena tinggi-rendahnya nilai ROE sutau perusahaan 

merupakan salah satu indikator baik-buruknya kinerja keuangan perusahaan 

tersebut. Semakin tinggi nilai ROE menunjukkan bahwa semakin efisien bank 

memanfaatkan ekuitas (shareholder’s equity) untuk menghasilkan laba, yang 

berarti semakin membaiknya kinerja keuangan perusahaan tersebut. Seperti 

yang telah dijelaskan di atas bahwa ketika kinerja keuangan suatu perusahaan 



meningkat, maka nilai perusahaan tersebut di pasar modal juga akan semakin 

meningkat. Hal ini tentu saja akan berdampak pada semakin meningkatnya 

harga pasar saham perusahaan di bursa. 

 
2.5.2.4 EPS (Earning per Share) 

Rasio EPS menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba 

bersih per lembar saham. Besarnya EPS suatu perusahaan bisa diketahui dari 

informasi laporan keuangan perusahaan. Meskipun tidak semua perusahaan 

mencantumkan besarnya EPS perusahaan bersangkutan dalam laporan 

keuangannya, besarnya EPS dapat dihitung berdasarkan laporan neraca dan 

laporan rugi laba perusahaan. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba 

bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar, dimana hasil dari perhitungan 

EPS ini menggunakan satuan mata uang (Arifin, 2002:87). 

 

Umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham, dan calon investor 

sangat tertarik akan informasi angka EPS suatu perusahaan. Ketertarikan ini 

dapat terjadi karena nilai EPS secara langsung menggambarkan jumlah rupiah 

yang diperoleh untuk setiap lembar saham yang dimiliki, sehingga ketika nilai 

EPS suatu perusahaan tinggi maka hal ini merupakan salah satu indikator 

keberhasilan perusahaan yang akan menyebabkan meningkatnya nilai pasar 

perusahaan (harga saham) di pasar modal (Helfert, 1997:88-89).  

 
2.5.3 Analisis Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) juga termasuk dalam analisis fundamental 

perusahaan selain pengukuran rasio profitabilitas di atas, hanya saja EVA 

merupakan pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan nilai (value based), 

sedangkan pengukuran rasio profitabilitas di atas adalah alat ukur kinerja 



perusahaan secara konvensional. Sebelum membahas lebih jauh mengenai EVA 

dan hubungannya dengan harga saham, terlebih dahulu akan dibahas beberapa 

konsep penting dari EVA. 

 
2.5.3.1 Definisi Economic Value Added (EVA) 

Pendekatan Economic Value Added (EVA) pertama kali diperkenalkan  

oleh Stewart & Stern seorang analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & 

Co pada tahun 1993 (Stern 1991 dalam Suratman 2006). Di Indonesia metode ini 

dikenal dengan metode NITAMI (Nilai Tambah Ekonomi). Menurut Tunggal 

(2008:1), EVA/NITAMI adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur 

laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan 

hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya 

operasi (operating costs) dan biaya modal (cost of capital). Sedangkan menurut 

Keown, et.al (2000:421) yang dimaksud dengan pengertian Economic Value 

Added adalah ―the difference in a firm’s net operating profit after taxes (NOPAT) 

and the capital charge for the period (i.e., the product of the firm’s cost of capital 

and its invested capital at the beginning of the period).”  

 
2.5.3.2 Manfaat Economic Value Added (EVA) 

Penggunaan EVA akan membuat perusahaan untuk lebih memfokuskan 

perhatian pada penciptaan nilai perusahaan (creating a firm's value). Adapun  

beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan EVA 

sebagai alat ukur kinerja dan nilai tambah perusahaan antara lain: (1) EVA 

merupakan suatu ukuran kinerja perusahaan yang dapat berdiri sendiri tanpa 

memerlukan ukuran lain baik berupa perbandingan dengan menggunakan 

perusahaan sejenis atau menganalisis kecenderungan (trend), (2) Hasil 



perhitungan EVA mendorong pengalokasian dana perusahaan untuk investasi 

dengan biaya modal yang rendah (Tunggal, 2001 dalam Iramani, 2005:3). 

Sedangkan menurut Utama (1997:10), manfaat EVA adalah: (1) EVA 

dapat digunakan sebagai penilaian kinerja keuangan perusahaan karena 

penilaian kinerja tersebut difokuskan pada penciptaan nilai (value creation) (2) 

EVA akan menyebabkan perusahaan lebih memperhatikan kebijakan struktur 

modal (3) EVA membuat manajemen berpikir dan bertindak seperti halnya 

pemegang saham yaitu memilih investasi yang memaksimumkan tingkat 

pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai 

perusahaan dapat dimaksimalkan dan (4) EVA dapat digunakan untuk 

mengidentifikasikan kegiatan atau proyek yang memberikan pengembalian lebih 

tinggi daripada biaya-biaya modalnya. 

 
2.5.3.3 Perhitungan Economic Value Added (EVA) 

Menurut Utama dan Afriani (2005), terdapat berbagai variasi dalam 

penghitungan EVA. Akan tetapi secara umum penghitungan EVA adalah sama 

yaitu secara matematis EVA dihitung dari laba operasi setelah pajak (net 

operating profit after tax atau NOPAT) dikurangi dengan biaya modal (cost of 

capital). Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang masuk dalam 

perhitungan EVA antara lain: penghasilan, harga pokok produk yang dijual, biaya 

penelitian dan pengembangan, biaya penjualan, umum dan administrasi, laba 

operasi, pajak pendapatan, laba operasi bersih setelah pajak, persediaan, 

piutang, utang dagang, aktiva tetap, utang serta ekuitas pemegang saham 

(Tunggal, 2008:120-122). 

Hal ini juga serupa dengan yang diungkapkan oleh Keown, et.al 

(2000:421) bahwa EVA merupakan selisih antara laba bersih setelah pajak 

dengan biaya modal pada periode tertentu, di mana biaya modal tersebut 



merupakan total modal yang diinvetasikan ke dalam perusahaan pada awal 

periode termasuk dengan biaya rata-rata tertimbang atas modal yang 

diinvestasikan. Pengukuran nilai EVA dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 
(Sumber: Keown, et.al, 2000:421) 

dimana: NOPAT   =  net operating profit after tax atau 

  (laba operasi bersih setelah pajak)  

WACC  = weighted average cost of capital atau (nilai rata-

rata tertimbang dari biaya modal)  

Invested capital = total modal yang diinvestasikan  

Bila dilihat dari perhitungan di atas, maka pengkuruan nilai EVA suatu 

perusahaan merupakan proses yang kompleks dan terpadu karena perusahaan 

harus memperhitungkan terlebih dahulu besarnya biaya modal (cost of capital) 

yang timbul akibat investasi yang dilakukan. Selain itu juga, perlu dilakukan 

perhitungan nilai rata-rata tertimbang dari biaya modalnya (weighted average 

cost of capital/WACC). 

 
1. Cost Of Capital (Biaya Modal)  

Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan atau harus dibayar 

untuk mendapatkan modal baik yang berasal dari hutang, saham preferen, 

saham biasa, maupun laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan 

(Sartono, 1994:217). Sementara Riyanto (1995:246) menjelaskan bahwa konsep 

biaya modal dimaksudkan untuk dapat menentukan besarnya biaya riil dari 

penggunaan modal dari masing-masing sumber dana, untuk kemudian 

menentukan biaya modal rata-rata (average cost of capital) dari keseluruhan 

dana yang digunakan di dalam perusahaan yang merupakan tingkat biaya 

penggunaan modal perusahaan (the firm’s cost of capital).  

EVA = NOPAT – (WACC X invested 
capital) 



Komponen dari cost of capital terdiri dari biaya hutang (cost of debt) dan 

biaya modal sendiri (cost of equity). Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai 

kedua biaya ini adalah sebagai berikut: 

a. Biaya Modal Hutang (Cost of Debt)  

Hutang dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan atau dengan cara 

menerbitakan surat pengakuan hutang (obligasi). Biaya hutang yang berasal dari 

pinjaman adalah merupakan bunga yang harus dibayar perusahaan kepada 

kreditur, sedangkan biaya hutang dengan jalan menerbitkan obligasi adalah 

required rate of return yang diharapkan investor atas investasinya.  

Biaya hutang dapat dihitung dengan cara membagi beban bunga yang 

dikeluarkan perusahaan sebagai akibat adanya hutang jangka panjang dengan 

besarnya jumlah hutang jangka panjang perusahaan. Biaya hutang umumnya 

sudah disesuaikan dengan faktor pajak, karena biaya hutang (bunga) dibayar 

sebelum perusahaan memperhitungkan pajak penghasilan, maka biaya riil yang 

ditanggung perusahaan adalah biaya hutang setelah pajak (cost of debt after 

tax). Menurut Weston dan Brigham (1990:106), cost of debt after tax dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

   

 
dimana: - kd* = biaya hutang setelah pajak 

- kd = biaya hutang sebelum pajak  

- t = tarif pajak  

 
b. Biaya Modal Sendiri (Cost Of Equity) 

Biaya modal sendiri yang dimaksud adalah tingkat hasil pengembalian 

atas saham yang diinginkan oleh investor. Terdapat dua metode dalam 

Biaya hutang setelah pajak (kd*) = kd (1 - t) 



mengestimasi tingkat pengembalian yang diharapkan pemegang saham yang 

digunakan dalam penentuan biaya modal sendiri (Keown et al., 2000:386), yaitu: 

model pertumbuhan dividen (dividen growth model) dan model penentuan harga 

aktiva modal (capital asset pricing model/CAPM). Namun dalam penelitian ini 

digunakan pendekatan CAPM, karena model ini mencoba langsung 

mengestimasi tingkat hasil yang dikehendaki oleh para pemegang saham 

daripada menggunakan estimasi arus pembayaran deviden yang akan datang 

untuk menghitung biaya modal sendiri. Secara matematis perhitungan cost of 

equity dengan pendekatan CAPM dapat ditulis dengan rumus : 

 
 (Keown, et.al, 2000:388) 

Dimana: 

ke : tingkat pengembalian yang diharapkan investor  

Rf :tingkat suku bunga investasi yang diperoleh tanpa risiko (risk free), di  

mana tingkat suku bunga investasi bebas risiko (Rf) yang digunakan 

adalah surat berharga pemerintah (Sertifikat Bank Indonesia/SBI yang 

jatuh tempo 3 bulan).             

Rm : tingkat suku bunga investasi rata – rata di pasar, dihitung dengan:    

  

                                                                                                                                                                                                            

 

 

β : ukuran risiko saham perusahaan, dihitung dengan rumus:  

 

 

 
 
 

dimana: IHSGt = IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) pada tahun t  

IHSGt-1 = IHSG  (Indeks Harga Saham Gabungan) pada tahun t-1 

Rm = pengemballian pasar tahun ke t 

dimana: n = banyaknya periode pengamatan 

 x = tingkat keuntungan portofolio pasar (Rm) 

 y = tingkat pengembalian saham individu (return saham) 

Ke= Rf + ( Rm- Rf )β 



2. Weighted Average Cost Of Capital (WACC) 

Biaya modal rata-rata tertimbang menurut Weston & Brigham (1990:116) 

adalah rata-rata tertimbang dari komponen biaya hutang, saham preferen dan 

saham biasa. Dalam perhitungan WACC digunakan bentuk struktur modal yang 

mengacu pada proporsi dari masing-masing sumber keuangan yang digunakan 

oleh perusahaan.  

Secara matematis perhitungan WACC dapat dituliskan sebagai berikut 

(Keown et al., 2000:391) :  

 

 
 

Perhitungan WACC ini juga dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

dimana: 

WACC : biaya modal rata – rata tertimbang 

Wd : proporsi hutang dalam struktur modal 

kd : biaya hutang sebelum pajak (cost of debt before tax) 

t : tarif pajak  

We : proporsi saham biasa dalam struktur modal 

ke : tingkat pengembalian yang diharapkan investor (cost of equity) 

Untuk dapat lebih memahami perhitungan EVA, berikut ini disajikan formulasi 

perhitungan EVA secara lengkap dalam tabel 2.1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

WACC = [after tax cost of debt  x proportion of debt financing] + 

[cost of equity  x proportion of equity financing] 

WACC = Wd.kd (1 - t) + We.Ke 



Tabel 2.1 : Langkah-Langkah Perhitungan EVA 

No Langkah Dalam Keterangan 

1. Biaya modal hutang (kd)   

 a. Biaya/beban bunga 
(nominal) Rp Laporan laba rugi 

 b. Jumlah hutang jangka panjang 
(nominal) Rp Neraca 

 c. Biaya hutang 
nominal 1 (a) / 1 (b) 

 d. Tingkat pajak % 
(dinominalkan) 

Laporan laba rugi 

 e. Faktor koreksi (1-t) 
nominal 

       1 – 1 (d) 

 f. Biaya modal hutang (kd) 
nominal 1 (c) x 1 (e) 

2. Biaya modal saham (ke)   

 a. Tingkat bunga bebas risiko (Rf) % 
(dinominalkan) 

Tingkat bunga SBI 

 b. Ukuran risiko saham perusahaan (β) 
nominal Beta saham perusahaan 

 c. Tingkat bunga investasi rata-rata di 
pasar (Rm) 

% 
(dinominalkan) 

Bursa efek 

 d. Biaya modal saham (ke) 
nominal (2a) + [(2b x {2c – 2a}] 

3. Struktur modal   

 a. a. Hutang jangka panjang 
(nominal) Rp Neraca 

 b. b. Modal saham 
(nominal) Rp Neraca 

 c. c. Jumlah modal 
(nominal) Rp 3 (a) + 3 (b) 

 d. d. Komposisi hutang jangka panjang 
nominal 3 (a) / 3 (c) 

 e. e. Komposisi modal saham 
nominal 3 (b) / 3 (c) 

4.  WACC (Weighted Average Cost Of 
Capital) 

  

 a. Biaya modal rata-rata tertimbang 
nominal {(3d) x (1f)} + {(3e) x (2d)} 

5. EVA (Economic Value Added)   

 a. EBT (earning before tax) 
(nominal) Rp Laporan laba rugi 

 b. Beban pajak 
(nominal) Rp (1d) x (5a) 

 c. EAT (earning after tax) atau NOPAT 
(nominal) Rp (5a) - (5b) 

 d. WACC (Weighted Average Cost Of 
Capital) x invested capital (nominal) Rp (4a) x (3c) 

 e. EVA 
(nominal) Rp (5c) - (5d) 

 
Sumber: Gatot Widiyanto, Manajemen Usahawan no XXII Desember 1993 dalam Suratman 2006. 



Dari hasil perhitungan EVA di atas, akan diperoleh kesimpulan dengan 

interpretasi hasil sebagai berikut:  

- Apabila dari hasil perhitungan diperoleh nilai EVA positif, hal ini menunjukkan 

telah terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan yang berarti bahwa 

tingkat pengembalian yang dihasilkan melebihi tingkat biaya modal atau 

tingkat biaya yang diminta investor atas investasi yang dilakukannya. 

Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil menciptakan nilai 

bagi pemilik modal karena telah memaksimalkan nilai perusahaan. Akibatnya, 

nilai pasar perusahaan di pasar modal juga akan semakin meningkat seiring 

dengan semakin tingginya nilai EVA. Hal ini tentu saja menandakan bahwa 

pada periode tersebut kinerja keuangan perusahaan berada dalam kondisi 

yang baik, sehingga akan berpengaruh terhadap harga pasar saham 

perusahaan di bursa.  

- Apabila nilai EVA kurang dari nol atau negatif, berarti tidak ada nilai tambah 

ekonomis bagi perusahaan. Hal ini menunjukkan nilai perusahaan berkurang 

sebagai akibat tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih rendah daripada 

tingkat pengembalian yang diharapkan penyedia dana atau dengan kata lain 

tidak ada nilai tambah pada perusahaan tersebut karena laba yang tersedia 

tidak memenuhi harapan-harapan para penyedia dana terutama pemegang 

saham. Dengan nilai EVA yang negativ dari suatu perusahaan maka hal ini 

akan berdampak buruk pada perilaku investor di bursa sehingga dapat 

menyebabkan aksi jual para investor atau menurunnya permintaan atas 

saham perusahaan tersebut di pasar modal sehingga akan menyebabkan 

harga saham menurun. 

- Dan apabila nilai EVA sama dengan nol, berarti perusahaan secara ekonomis 

berada dalam keadaan impas karena semua laba yang tersedia telah 

digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana baik kreditur 



maupun pemegang saham. Hal ini akan memberikan informasi kepada 

investor bahwa kinerja keuangan perusahaan pada periode tersebut berada 

dalam kondisi impas artinya tidak untung dan tidak rugi, sehingga investor 

dapat memutuskan untuk membeli, menjual atau mempertahankan sejumlah 

saham yang dimiliknya, dimana perilaku investor ini akhirnya juga akan 

mempengaruhi fluktuasi harga saham perusahaan bersangkutan. 

 
2.5.4 Hubungan Indikator Fundamental Perusahaan Dengan Harga Saham 

Seperti penjelasan yang telah dikemukakan di atas bahwa indikator 

fundamental perusahaan merupakan cerminan kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Hal ini karena, dalam analisis fundamental terdapat informasi yang 

menggambarkan keadaan internal perusahaan, dimana dalam analisis ini 

mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan 

mengestimasi nilai faktor-faktor internal yang mempengaruhi harga saham 

tersebut dan menerapkan hubungan faktor-faktor tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham. Oleh karena itu, tinggi-rendahnya indikator fundamental 

suatu perusahaan mencerminkan baik-buruknya kinerja keuangan perusahaan. 

Sunariyah (1997:21) mengemukakan hubungan antara kinerja keuangan 

dengan harga saham sebagai berikut: 

―Nilai perusahaan tercermin pada kekuatan tawar-menawar saham. 
Apabila perusahaan diperkirakan sebagai perusahaan yang mempunyai 
prospek pada masa yang akan datang, nilai saham akan menjadi tinggi. 
Sebaliknya apabila perusahaan dinilai kurang mempunyai prospek ke 
depannya maka harga saham akan menjadi rendah. Lebih lanjut lagi 
Sunariyah menjelaskan bahwa harga saham merupakan cerminan 
tentang kondisi perusahaan, dimana harga saham dapat digunakan 
perusahaan sebagai salah satu bentuk promosi tentang kondisi 
perusahaan.‖ 
 
Purnomo (1998:37) juga mengungkapkan hal yang serupa dengan 

Sunariyah (1997), yaitu: 
―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 di masa 
depan, dimana prestasi perusahaan dapat dinilai dari kinerja keuangan 



perusahaan pada periode waktu tertentu. Kinerja keuangan tersebut 
dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan secara 
periodik oleh perusahaan. Oleh karena itu, kinerja keuangan dapat 
digunakan sebagai input untuk mengukur perubahan harga saham di 
bursa.‖ 
 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi suatu 

perusahaan dapat dinilai dari bagus tidaknya kinerja keuangan perusahaan 

tersebut selama periode tertentu, dimana kinerja keuangan perusahaan 

mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham di bursa. Dengan 

mengevaluasi prestasi perusahaan pada periode tertentu, maka hal ini akan 

menimbulkan reaksi pasar (akibat perubahan perilaku investor) terhadap saham 

perusahaan yang bersangkutan sehingga menyebabkan terjadinya perubahan 

harga saham di bursa, baik berupa peningkatan maupun penurunan.  

 
2.6 Analisis Teknikal Perusahaan 

Setelah mengetahui tingkat kesehatan suatu perusahaan yang terlihat 

dalam analisis fundamental, seringkali investor belum dapat menetapkan 

keputusan untuk berinvestasi di saham perusahaan mana yang memberikan 

return  optimal. Oleh karena itu, para investor perlu memahami fluktuasi harga 

saham di pasar agar dapat mengetahui apakah saham yang diinginkan layak 

dibeli atau tidak. Analisis yang digunakan untuk memprediksi pergerakan harga 

saham di pasar disebut analisis teknikal. Analisis teknikal adalah sebuah metode 

peramalan gerak harga saham di masa mendatang, indeks atau instrumen 

keuangan lainnya dengan menggunakan grafik berdasarkan data historis atau 

data masa lalu (Darmadji dan Fakhruddin, 2001:21). 

Input yang digunakan dalam analisis teknikal untuk memperkirakan harga 

saham adalah informasi-informasi yang berasal dari luar perusahaan dan 

menggambarkan kondisi pasar (bursa) itu sendiri seperti kondisi perdagangan 

ekonomi, fluktuasi kurs, volume dan frekuensi transaksi, kekuatan pasar dan 



perubahan harga saham masa lalu. Umumnya para investor menggunakan harga 

saham masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa 

mendatang karena pada dasarnya harga merupakan refleksi dari perubahan 

hukum permintaan dan penawaran di pasar. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan harga saham masa lalu sebagai indikator teknikalnya, dimana 

data harga saham masa lalu yang digunakan adalah data harga penutupan akhir 

tahun pada periode satu tahun sebelumnya, karena harga penutupan dianggap 

telah mewakili perdagangan yang terjadi pada tahun tersebut.  

Menurut Habib (2008:166), dengan menggunakan harga saham masa lalu 

sebagai indikator teknikal, maka para analis atau investor tidak perlu mengetahui 

faktor apa saja yang menyebabkan pergerakan harga saham tersebut karena 

semua faktor seperti inflasi, tingkat bunga, cadangan devisa, rumor, kebijakan 

pemerintah, kondisi politik negara, kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi 

(gempa bumi, peperangan) dan faktor lainnya sudah terefleksi pada harga 

saham di pasar. 

 Selain itu, dengan mengamati perubahan harga saham di masa lalu, para 

pelaku pasar percaya bahwa pergerakan harga saham mempunyai pola tertentu 

dan akan selalu berulang-ulang (history repeat it self) dengan asumsi bahwa 

apabila suatu pola bekerja baik pada masa lalu maka pola itu juga akan bekerja 

dengan baik pada masa mendatang (Habib, 2008:167-168). Atau dengan kata 

lain, untuk mengerti kondisi masa depan terlebih dahulu harus mempelajari 

kondisi masa lampau karena terdapat kecenderungan pola di masa lampau akan 

berulang pada masa mendatang. Oleh karena itu, harga saham dianggap cukup 

tepat dalam meramalkan perubahan harga di masa depan, dimana ketika 

investor dapat memprediksi harga saham di waktu mendatang dengan tepat, 

maka tentu saja return dari saham tersebut juga dapat diprediksi secara akurat.  



Namun analisis teknikal cenderung lebih berkonsentrasi pada jangka 

pendek karena teknik analisis ini dirancang untuk mendeteksi pergerakan harga 

saham dalam waktu yang relatif pendek. Sasaran yang ingin dicapai pada 

pendekatan teknikal adalah ketepatan waktu dalam memprediksi pergerakan 

harga jangka pendek suatu saham. Pada dasarnya analisis teknikal lebih 

mengutamakan pada perubahan harga saham, apakah harga saham suatu 

perusahaan akan mengalami kenaikan atau sebaliknya, daripada tingkat harga 

itu sendiri. Karena itu analisis ini lebih ditekankan untuk meramal trend 

perubahan harga tersebut. Oleh sebab itu, bersama-sama dengan analisis 

fundamental, analisis teknikal dapat menjadi suatu teknik analisis saham yang 

baik yang dapat digunakan investor dalam meramalkan fluktuasi harga saham 

yang terjadi di bursa. 

 
2.7 EPS Sebagai Variabel Penelitian Yang Berpengaruh Dominan 

Terhadap Harga Saham 

Informasi earning per share suatu perusahaan menunjukkan besarnya 

laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham 

perusahaan, dimana besarnya EPS ini berhubungan langsung dengan return 

yang diterima oleh para investor atas investasinya (Indra, 2006:248). Hal yang 

serupa juga disebutkan oleh Husnan (1998:567) yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi nilai EPS maka semakin besar juga tambahan wealth yang 

dinikmati oleh pemilik perusahaan. Helfert (1997:88-89) menambahkan bahwa 

analisis laba dari sudut pandang pemilik perusahaan umumnya dipusatkan pada 

laba per lembar saham, karena nilai EPS menunjukkan secara langsung berapa 

besarnya laba yang diperoleh investor atas investasinya pada satu periode.  

Nilai EPS atau laba per lembar saham masa lalu dapat digunakan  

investor untuk memproyeksikan laba yang diperoleh pada waktu mendatang. 

Sehingga dengan melihat nilai EPS, investor dapat memperkirakan apakah 



invetasi yang ditanamkan pada perusahaan tersebut akan mendatangkan hasil 

yang menguntungkan atau tidak di masa mendatang. Hal ini tentu saja akan 

mempengaruhi perilaku investor di pasar modal sehingga akan berdampak pada 

fluktuasi harga saham di bursa.  

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa EPS berhubungan langsung 

dengan return yang diterima oleh para investor. Hal ini menandakan bahwa EPS 

dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan kinerja keuangan perusahaan 

pada suatu periode tertentu. Semakin tinggi nilai EPS maka tentu saja hal ini 

akan sangat menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba 

yang disediakan perusahaan bagi para pemegang saham. Oleh karena itu 

semakin tinggi nilai EPS suatu emiten, maka akan semakin banyak juga calon 

investor yang tertarik untuk memebeli saham perusahaan tersebut, sehingga 

menyebabkan permintaan atas saham meningkat dan akhirnya akan 

meyebabkan harga saham perusahaan bersangkutan juga meningkat (Darmadji 

dan Fakhruddin, 2001:139).  

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasongko dan 

Nila (2006) yang meneliti tentang pengaruh EVA dan rasio profitabilitas (ROA, 

ROE, ROS, EPS, BEP) tehadap harga saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEJ untuk periode 2001-2002. Dari hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan bahwa variabel earning per share (EPS) merupakan variabel yang 

berpengaruh signifikan dan dominan terhadap harga saham. Selain itu,  

Setiyowati (2006) dalam skripsinya yang berjudul ―Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Harga Saham Perbankan Yang Listing Di BEJ Periode 2002-2004, 

mencoba menguraikan tentang pengaruh variabel EPS (earning per share), ROE 

(return on equity), DER (debt equity ratio) dan NPM (net profit margin) terhadap 

harga saham. Hasil penelitian menunjukkan, dari model regresi yang digunakan, 

variabel EPS adalah variabel yang berpengaruh dominan terhadap harga saham. 



Beberapa hasil penelitian di atas juga sejalan dengan hasil penelitian 

Kharisma (2005) yang berjudul ―Analisa Pengaruh Indikator fundamental dan 

Teknikal Terhadap Harga Saham. Penelitiannya menguraikan tentang pengaruh 

indikator fundamental (EPS, ROE dan Tingkat Bunga Deposito) dan indikator 

teknikal (harga saham masa lalu) terhadap harga saham industri makanan dan 

minuman yang listing di BEJ. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada tiga variabel 

bebas yang berpengaruh signifikan yaitu EPS, Tingkat Bunga Deposito dan 

Harga Saham Masa Lalu. Lebih lanjut lagi, dari hasil analisis ditemukan bahwa 

EPS mempunyai pengaruh yang dominan terhadap fluktuasi harga saham. 

Hal ini menunjukkan bahwa EPS dapat digunakan untuk menentukan nilai 

suatu perusahaan. Di samping itu, laba per lembar saham merupakan suatu 

ukuran kinerja perusahaan dimana baik manajemen, para analis maupun 

pemegang saham menaruh perhatian yang besar pada rasio ini. Menurut Helfert 

(1997:89) hal ini karena selain berpengaruh langsung terhadap return yang 

diharapkan oleh para investor, ukuran ini juga umumnya digunakan secara luas 

oleh banyak kalangan dalam menilai suatu saham karena merupakan indikator 

penting keberhasilan kinerja keuangan suatu perusahaan dan sering digunakan 

sebagai dasar untuk menetapkan tujuan serta sasaran spesifik perusahaan 

sebagai bagian dari perencanaan strategis. Umumnya nilai EPS sudah 

diumumkan perusahaan dalam laporan keuangannya, namun jika memang 

belum tersedia, perhitungan EPS sangat mudah dilakukan. Berdasarkan bukti 

empiris di atas dan karena EPS merupakan indikator penting dalam menilai 

kinerja suatu perusahaan serta perhitungannya yang relatif mudah, maka diduga 

EPS berpengaruh dominan dalam memprediksi pergerakan harga saham masa 

depan dibandingkan variabel analisis lainnya. 

 

 



2.8 Penelitian Terdahulu 

 Bukti empiris yang berkaitan dengan hubungan antara indikator 

fundamental dan teknikal terhadap harga saham masih beragam. Beberapa 

penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian serupa antara lain Budi 

(2008) dengan skripsinya yang berjudul ―Pengaruh Net Profit Margin, Debt Ratio, 

Total Asset Turnover, Return on Asset dan Return on Equity Terhadap Harga 

Saham (Studi Pada Perusahaan Automotive and Allied Product Yang Go Public 

Di BEI)‖. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa secara parsial hanya variabel 

Total Asset Turnover yang berpengaruh signifikan dan paling dominan terhadap 

harga saham. Selain itu Rachman (2008) juga melakukan penelitian yang hampir 

serupa dengan judul ―Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Bank 

Setelah Merger (Studi Pada Bank Mandiri dan Bank Permata)‖. Rasio keuangan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah quick ratio, investing policy ratio, 

capital adequacy ratio, price earning ratio, return on assets, dan produktivitas 

pinjaman. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa secara parsial 

hanya variabel investing policy ratio dan capital adequacy ratio yang 

berpengaruh signifikan dan investing policy ratio sebagai variabel bebas yang 

berpengaruh dominan terhadap harga saham. 

Sasongko dan Nila (2006) meneliti tentang pengaruh EVA dan rasio 

profitabilitas tehadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ 

untuk periode 2001-2002. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROA 

(return on asset), ROE (return on equity), ROS (return on sales), EPS (earning 

per share), dan BEP (basic earning power). Dari hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan bahwa secara parsial hanya variabel earning per share (EPS) yang 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham dan memiliki nilai koefisien beta 

tertinggi diantara variabel bebas lainnya.  



Sedangkan Setiyowati (2006) dalam skripsinya yang berjudul ―Pengaruh 

Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perbankan Yang Listing Di BEJ 

Periode 2002-2004, mencoba menguraikan tentang pengaruh variabel EPS 

(earning per share), ROE (return on equity), DER (debt equity ratio) dan NPM 

(net profit margin) terhadap harga saham. Hasil penelitian menunjukkan, ada tiga 

variabel bebas yang berpengaruh secara parsial terhadap harga saham yaitu 

EPS, ROE dan DER. Sedangkan secara simultan, semua variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan nilai R2 sebesar 79,5%. 

Adapun variabel yang berpengaruh dominan terhadap harga saham adalah 

variabel EPS dengan nilai koefisien beta terbesar. 

 Kharisma (2005) dalam Lintasan Ekonomi Volume XX Nomor 2 yang 

berjudul ―Analisa Pengaruh Indikator fundamental dan Teknikal Terhadap Harga 

Saham, menguraikan tentang pengaruh indikator fundamental (EPS, ROE dan 

Tingkat Bunga Deposito) dan indikator teknikal (harga saham masa lalu) 

terhadap harga saham industri makanan dan minuman yang listing di BEJ. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas menggunakan 

multiple regression logaritma natural. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada tiga 

variabel bebas yang berpengaruh signifikan yaitu EPS, Tingkat Bunga Deposito 

dan Harga Saham Masa Lalu. Lebih lanjut lagi, dari hasil analisis ditemukan 

bahwa EPS mempunyai pengaruh yang dominan terhadap fluktuasi harga 

saham. 

 

 

 

 

 

 



2.9 Kerangka Pemikiran 
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2.10 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan landasan teori yang digunakan, maka hipotesis yang diajukan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga variabel ROA, ROE, EPS, EVA dan harga saham masa lalu 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham bank yang listing di BEI. 

2. Diduga earning per share (EPS) berpengaruh dominan terhadap harga 

saham bank yang listing di BEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1      Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui 

dengan cermat suatu fenomena sosial tertentu, yaitu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham bank-bank yang go public di BEI. Nazir (2003:54) 

menyatakan metode deskriptif sebagai suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, atau suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif (Indriantoro dan 

Supomo, 1999:26) adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan 

yang berkaitan dengan current status dari subjek penelitian. 

 
3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah perusahaan perbankan (emiten 

perbankan) yang sahamnya aktif diperdagangkan di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

selama periode 2003 sampai dengan tahun 2007.  

 
3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dalam bentuk data panel. Data panel merupakan gabungan dari dua jenis data 

yaitu data cross-section dan data time series (Nachrowi dan Usman, 2006:310). 

Penelitian ini menguji enam variabel (harga saham, ROA, ROE, EPS, EVA dan 

harga saham masa lalu) ekonomi yang di ambil dari 20 bank pubik yang terdaftar 

di BEI (data cross-section) selama jangka waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2003-

2007 (data time series). 

 



3.4       Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data 

sekunder yang diperoleh dengan cara dokumentasi, dimana data yang telah 

dikumpulkan tidak diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data 

sekunder tersebut diperoleh melalui Indonesia Stock Exchange (IDX) Statistic, 

Indonesia Capital Market Directory (ICMD) yang diperoleh dari pojok BEI UB dan 

juga diolah dari data Indonesia Banking Financial Indicator and Performance 

Rating yang diterbitkan oleh PT Ekofin Konsulindo. 

 
3.5       Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah bank-bank yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. 

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria 

yang ditetapkan untuk pengambilan sampel adalah sebagai berikut:  

1. Saham yang dipilih adalah saham-saham perusahaan perbankan yang 

sahamnya selalu terdaftar (tidak pernah mengalami delisting) dan aktif 

diperdagangkan di BEI selama periode pengamatan yaitu dari tahun 2003 

sampai dengan tahun 2007. 

2. Bank sampel mengeluarkan laporan keuangan setiap tahun pengamatan, di 

mana sampel tersebut memiliki kelengkapan laporan keuangan yang 

memadai dan lengkap untuk dapat dianalisis sejak tahun 2003 sampai 

dengan 2007, seperti data biaya bunga (interest expense). 

Adapun daftar perusahaan perbankan yang menjadi sampel/objek 

penelitian adalah sebanyak 20 bank publik, sebagaimana yang dipaparkan pada 

tabel 3.1 berikut ini: 

 



Tabel 3.1 : Bank-Bank Go Public yang Dijadikan Objek Penelitian 

No. Nama Bank Kode Emiten 

1 Bank Bumiputera Indonesia BABP 

2 Bank Central Asia (BCA) BBCA 

3 Bank Century  BCIC 

4 Bank Danamon Indonesia BDMN 

5 Bank Eksekutif Internasional BEKS 

6 Bank International Indonesia (BII) BNII 

7 Bank Kesawan BKSW 

8 Bank Lippo LPBN 

9 Bank Mandiri BMRI 

10 Bank Mayapada International MAYA 

11 Bank Mega MEGA 

12 Bank CIMB Niaga BNGA 

13 Bank Negara Indonesia (BNI) BBNI 

14 Bank NISP NISP 

15 Bank Panin PNBN 

16 Bank Permata BNLI 

17 Bank Rakyat Indonesia (BRI) BBRI 

18 Bank Swadesi BSWD 

19 Bank UOB Buana BBIA 

20 Bank Victoria International BVIC 

Sumber : Indonesia Banking Financial Indicator and Performance Rating yang 
diterbitkan  oleh PT Ekofin Konsulindo 2007, diolah. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, dan 

atau memfotocopy dari arsip maupun dokumen-dokumen perusahaan yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. 

 

 

 



3.7 Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka 

variabel-variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat/Dependent Variabel (Y) 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah harga saham. Harga saham 

yang digunakan adalah harga saham akhir tahun perusahaan yang 

dijadikan sampel penelitian, yaitu perusahaan perbankan dengan periode 

waktu penelitian dari tahun 2003-2007.  

2. Variabel Bebas/Independent Variabel (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

 Return on Assets (ROA) 

ROA (Return on Asset) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

total laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva dari setiap 

emiten bank publik selama periode penelitian, yaitu dari tahun 2003-

2007. Perumusan perhitungan ROA seperti di bawah ini:  

        

 Return on Equity (ROE) 

Return on equity (ROE) merupakan rasio antara laba bersih setelah 

pajak terhadap modal sendiri yang diinvestasikan oleh para pemilik 

(pemegang saham) kepada perusahaan. Secara matematis ROE:  

 

 Earning per Share (EPS) 

EPS menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih 

per lembar saham. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba 

bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar dari masing-masing 

(Horne & Wachowicz, 1997:149) 

(Horne & Wachowicz, 1997:148) 



EVA = NOPAT- (WACC x invested capital) 

bank publik selama periode penelitian, yaitu pada tahun 2003-2007.  

(Arifin, 2002:87) 

 

 Economic Value Added (EVA) 

EVA merupakan laba operasi setelah pajak dikurangi dengan total 

biaya modal (cost of capital) yang digunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut. Pengukuran nilai EVA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 
dimana: NOPAT   = laba operasi bersih setelah pajak  

 WACC     = nilai rata-rata tertimbang biaya modal  

Invested capital = modal yang diinvestasikan 

 Harga Saham Masa Lalu 

Data harga saham masa lalu yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data harga saham penutupan akhir tahun periode satu tahun 

sebelumnya yaitu dari tahun 2002-2006. Hal ini karena harga 

penutupan dianggap telah mewakili perdagangan yang terjadi pada 

tahun bersangkutan. Variabel ini digunakan sebagai upaya untuk 

memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga 

saham di waktu yang lalu. 

 
3.8 Metode Analisa Data 

Model analisis statistik yang digunakan dalam penelitian adalah model 

regresi panel (panel regression). Regresi panel digunakan karena dalam 

penelitian ini menggunakan permodelan data panel yang merupakan gabungan 

antara data cross-section dan data time series (pool data). Model ini digunakan 

untuk menguji pengaruh ROA, ROE, EPS, EVA dan harga saham masa lalu 

(Keown, et.al, 2000:421) 

) 



terhadap harga saham bank yang listing di BEI. Perumusan model analisis 

statistik yang digunakan adalah: 

 
dimana: 
Yit  = Harga saham 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien regresi 

X1  = Variabel ROA 

X2  = Variabel ROE 

X3  = Variabel EPS 

X4  = Variabel EVA 

X5  = Variabel harga saham masa lalu 

ε  = Unsur Pengganggu (disturbance error) 

i  = 1,2,…,N (N = banyaknya observasi = 20 bank go public)) 

t  = 1,2,…, T (T = banyaknya waktu/periode pengamatan = 5 tahun),  

      dan N x T adalah banyaknya data panel yang digunakan. 

 Teknik analisis yang digunakan untuk mengestimasi parameter model 

dalam penelitian ini adalah pendekatan Model Efek Random (MER). Menurut 

Nachrowi dan Usman (2006:315), dalam pendekatan MER, terjadi perbedaan 

karakteristik individu dan waktu yang diakomodasi melalui error pada model. Hal 

ini berbeda dengan permodelan data panel menggunakan pendekatan Model 

Efek Tetap (MET), dimana dalam MET perbedaan karakteristik antar individu dan 

waktu diakomodasi pada intercept sehingga interceptnya berubah antar individu 

dan waktu.  

Mengingat ada dua komponen yang mempunyai kontribusi pada 

pembentukan error dalam pendekatan MER, yaitu individu dan waktu, maka 

random error pada MER juga perlu diurai menjadi error untuk komponen individu, 

error komponen waktu dan error gabungan.  

 

 

Yit = α + βX1it + βX2it + βX3it + βX4it + βX5it + εit 



Dengan demikian, persamaan MER dapat diformulasikan sebagai berikut:  

 

dimana :- ui  = komponen error cross section 
- vt  = komponen error time series 
- wit = komponen error gabungan  

Bila dicermati dari persamaan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa 

MER menganggap efek rata-rata dari eror data cross section dan time series 

direpresentasikan dalam intercept (Nachrowi dan Usman, 2006:316).  

Penggunaan pendekatan Model Efek Random (MER) ini didasarkan pada 

pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonometrika (dalam Nachrowi 

dan Usman, 2006:318), yaitu: 

1. Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih besar 

dibanding jumlah individu (N) maka disarankan untuk menggunakan MET 

(Model Efek Tetap). 

2. Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih kecil 

dibanding jumlah individu (N) maka disarankan untuk menggunakan MER 

(Model Efek Random). 

Bila dilihat dari acuan di atas, maka penelitian ini akan dianalisis dengan 

menggunakan Model Efek Random (MER). Adapun data panel yang dianalisis  

menggunakan data time series tahunan antara tahun 2003-2007 (5 tahun 

pengamatan), sementara data cross section yang digunakan adalah data laporan 

keuangan bank-bank yang listing di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama tahun 

2003-2007 sebanyak 20 bank. Total jumlah data yang diobservasi dalam 

penelitian ini berjumlah 100 observasi. 

 
 
 
 
 

Yit = α + βX1it + βX2it + βX3it + βX4it + βX5it + εit ;   dengan εit = ui + vt +wit 



3.9 Uji Statistik 

Menurut Nachrowi (Nachrowi dan Usman, 2006:330), dalam pengujian 

menggunakan permodelan data panel tidak diperlukan adanya pengujian asumsi 

klasik karena estimasi parameter baik dengan pendektaan MER (Model Efek 

Random) atau MET (Model Efek Tetap) tidak mensyaratkan data untuk 

memenuhi asumsi-asumsi klasik seperti terbebasnya data dari autokorelasi, 

multikolinearitas dan asumsi klasik lainnya. Pendekatan yang dilakukan dalam 

pengujian variabel-variabel yang mempengaruhi variabel dependen adalah 

dengan menggunakan uji signifikansi. Uji signifikansi secara umum merupakan 

suatu prosedur untuk memeriksa benar atau tidaknya suatu hipotesis. Adapun uji 

hipotesis yang digunakan adalah: 

3.9.1 Uji Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis yang pertama meliputi dua uji yaitu uji F dan uji t. 

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kedua alat uji tersebut sebagai berikut: 

3.9.1.1 Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen return on 

assets (ROA), return on equity (ROE), earning per share (EPS), economic value 

added (EVA) dan harga saham masa lalu secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen yaitu harga saham perusahaan perbankan yang go public di 

BEI selama periode penelitian. Langkah-langkah dalam uji F adalah: 

a. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
 
1. Ho : β = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

2. H1 : β ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 



b. Menentukan tingkat signifikansi 

Untuk menentukan nilai Ftabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% 

dengan derajat kebebasan df = (k-1) dan (n-k), dimana n = jumlah observasi 

dan k = jumlah variabel bebas termasuk intersep. 

c. Menghitung nilai Fhitung 

Menurut Gujarati (2003:258), Fhitung dapat dihitung dengan rumus seperti di 

bawah ini: 

 

Dimana: 
 R2 = Koefisien determinasi 

 k = Jumlah variabel bebas 

 n = Jumlah observasi  

 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan Ho diterima atau ditolak adalah: 

- Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan H1 ditolak 

- Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan H1 diterima     

Adapun cara lain yang dapat digunakan adalah setelah melakukan regresi 

kemudian akan diperoleh nilai probabilitas F hitung, yang selanjutnya nilai 

probabilitas F-statistic ini dibandingkan dengan α = 5%. 

- Jika probabilitas F-statistic < α = 5%, maka Ho ditolak 

- Jika probabilitas F-statistic > α = 5% maka Ho diterima  

   

3.9.1.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi dari variabel bebas ROA, 

ROE, EPS, EVA dan harga saham masa lalu secara parsial terhadap variabel 

terikat harga saham perusahaan perbankan yang go public di BEI. Adapun 

langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut: 



a. Merumuskan hipotesis 

1. Ho : βi = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas Xi terhadap variabel terikat Y. 

2. H1 : βi ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

Xi terhadap variabel terikat Y. 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Untuk menentukan nilai ttabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% 

dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), di mana n adalah jumlah observasi 

dan k merupakan jumlah variabel bebas. 

c. Menghitung nilai thitung 

Perhitungan thitung menurut Gujarati (2003:258) adalah sebagai berikut: 

 
 

Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah: 

- Jika thitung < ttabel maka Ho diterima dan H1 ditolak 

- Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak dan H1 diterima    

Adapun cara lain yang dapat digunakan adalah setelah melakukan regresi 

kemudian membandingkan probabilitas (thitung) masing-masing variabel bebas 

dengan α = 5%. 

- Jika probabilitas thitung < α = 5%, maka Ho ditolak 

- Jika probabilitas thitung > α = 5% maka Ho diterima    

 

3.9.2 Uji Hipotesis Kedua 

Pengujian hipotesis kedua adalah untuk mengetahui variabel bebas mana 

yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel terikat, dimana hipotesis 



kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah diduga rasio keuangan earning 

per share (EPS) mempunyai pengaruh dominan terhadap harga saham 

perusahaan perbankan yang go public di BEI.  Pengujian hipotesis ini dilakukan 

dengan merangking nilai standardized coefficients beta (koefisien beta) yang 

diperoleh untuk masing-masing variabel bebas dari hasil analisis regresi. 

Variabel bebas yang mempunyai nilai koefisien beta terbesar mengindikasikan 

bahwa variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang paling dominan 

terhadap variabel dependen. 

 
3.9.3 Koefisien Determinasi R2 

Menurut Gujarati (2003), nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan 

sampai seberapa besar variasi perubahan variabel independen mampu 

menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Batasan dari nilai koefisien 

determinasi ini adalah 0<R2<1. Apabila nilai koefisien determinasi sebesar 1, 

maka hal ini menunjukkan adanya hubungan yang sempurna antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Sedangkan apabila nilai koefisien 

determinasi sebesar 0, hal ini menunjukkan tidak terdapat hubungan antara 

variabel independen dengan variabel yang diprediksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Pasar Modal Indonesia 

4.1.1 Sejarah Singkat Bursa Efek Indonesia 

Pasar modal Indonesia sebenarnya dimulai ketika pemerintah Belanda 

mendirikan suatu asosiasi 13 broker yang dibentuk di Jakarta pada tanggal 14 

Desember 1912. Asosiasi ini diberi nama ―Vereniging voor Effectenhandel” yang 

merupakan cikal bakal pasar modal pertama di Indonesia. Selanjutnya pada 

tanggal 1 Januari 1925 pemerintah Belanda membuka Bursa Efek di Surabaya 

dan disusul di Semarang pada tanggal 1 Agutus 1925. Pasar modal ini berhenti 

beroperasi ketika Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942. Kemudian 

Bursa Efek Jakarta dibuka kembali pada tanggal 3 Juni 1952. Tujuan dibuka 

kembali BEJ ini adalah untuk mencegah saham-saham perusahaan Belanda 

yang dulunya diperdagangkan di pasar modal Jakarta lari ke luar negeri. 

Bursa efek ini berkembang dengan baik walaupun surat berharga yang 

diperdagangkan umumnya adalah obligasi perusahaan Belanda dan obligasi 

pemerintah Indonesia melalui Bank Pembangunan Indonesia. Karena terjadi 

konflik antara pemerintah Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat, maka hal 

ini menyebabkan keluarnya modal milik Belanda dari Indonesia. Akibatnya sejak 

1960 kondisi pasar modal Indonesia semakin menurun dan akhirnya dihentikan.   

Bursa Efek Jakarta dikatakan lahir kembali pada tahun 1977 dalam 

periode orde baru. Kegiatan bursa ini resmi dijalankan dengan ditandai 

penerbitan saham oleh PT Semen Cibinong. Pada saat itu juga telah dibentuk 

Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), Badan Pembina Pasar Modal dan 

PT Danareksa. Namun sayangnya, dibuka kembalinya BEJ tahun 1977 tidak 



berkembang dengan baik. Hal ini karena hingga akhir tahun 1988 hanya sedikit 

perusahaan yang tercatat di BEJ yaitu hanya 24 perusahaan.  

Pada periode tahun 1990, terhitung tiga tahun setelah tahun 1988, Bursa 

Efek Jakarta berkembang cukup pesat, hal ini ditandai dengan semakin 

meningkatnya perusahaan yang go public yaitu mencapai 128 perusahaan. Pada 

tahun 1991 bursa saham di swastanisasi menjadi PT.BEJ dan menyebabkan 

beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.  Hingga 

akhir tahun 2004 tercatat sebanyak 225 perusahaan telah go public. Periode ini 

juga merupakan kebangkitan Bursa EFek Surabaya yang mulai dibuka kembali 

pada tanggal 16 Juni 1989. Akibat semakin meningkatnya transaksi yang terjadi 

di BEJ, maka sejak tanggal 22 Mei 1995, sisitem otomatisasi di BEJ mulai 

dioperasikan. Sistem otomatisasi yang digunakan di BEJ diberi nama Jakarta 

Automated Trading System (JATS). Semenjak diterapkannya sistem JATS ini, 

perdagangan di BEJ semakin meningkat dari tahun ke tahun.  

Pada periode krisis ekonomi yang terjadi bulan Agustus 1997, kegiatan 

perdagangan di pasar modal Indonesia semakin menurun. Hal ini ditandai 

dengan hanya ada 18 perusahaan yang melakukan penawaran perdana di BEJ 

pada periode krisis. Pada tahun 2000, BEJ mulai menerapkan perdagangan jarak 

jauh (remote trading). Remote trading diterapkan sebagai upaya untuk 

meningkatkan akses pasar, efisiensi pasar serta kecepatan dalam transaksi. Hal 

ini juga mendorong pertumbuhan BEJ, sehingga mulai awal tahun 2003 sampai 

dengan akhir tahun 2007, BEJ mulai berkembang pesat. Periode ini disebut 

periode kebangkitan kembali pasar modal Indonesia setelah sebelumnya sempat 

terpuruk akibat krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia termasuk 

Indonesia. Selanjutnya pada bulan November 2007, Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

dan Bursa Efek Surabaya (BES) bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) 

(Info Bursa Efek Indonesia, 2008). 



4.2 Gambaran Sampel Terpilih 

4.2.1 Gambaran Umum Perusahaan Yang Diteliti 

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, populasi pada 

penelitian ini adalah perusahaan pebankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2003-2007. Dalam menentukan sampel digunakan metode 

purposive sampling, dimana populasi yang dijadikan sampel penelitian adalah 

populasi yang memenuhi kriteria dalam pemilihan sampel. Berdasarkan kriteria 

pemilihan sampel, diperoleh 20 bank dari populasi penelitian sejumlah 29 bank 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut ini adalah nama-nama bank yang 

menjadi sampel penelitian: 

Tabel 4.1 : Bank-Bank Go Public yang Dijadikan Sampel Penelitian 

No. Nama Bank Kode Emiten 

1 Bank Bumiputera Indonesia BABP 

2 Bank Central Asia (BCA) BBCA 

3 Bank Century  BCIC 

4 Bank Danamon Indonesia BDMN 

5 Bank Eksekutif Internasional BEKS 

6 Bank International Indonesia (BII) BNII 

7 Bank Kesawan BKSW 

8 Bank Lippo LPBN 

9 Bank Mandiri BMRI 

10 Bank Mayapada International MAYA 

11 Bank Mega MEGA 

12 Bank CIMB Niaga BNGA 

13 Bank Negara Indonesia (BNI) BBNI 

14 Bank NISP NISP 

15 Bank Panin PNBN 

16 Bank Permata BNLI 

17 Bank Rakyat Indonesia (BRI) BBRI 

18 Bank Swadesi BSWD 

19 Bank UOB Buana BBIA 

20 Bank Victoria International BVIC 
Sumber : Indonesia Banking Financial Indicator and Performance Rating yang 

diterbitkan  oleh PT Ekofin Konsulindo 2007, diolah. 
 
 

4.3 Gambaran Variabel Penelitian 

Pada bagian ini akan diuraikan nilai dari setiap variabel penelitian, yaitu: 

 



1. Harga Saham 

Variabel harga saham adalah merupakan variabel terikat (dependent 

variable) pada penelitian ini. Data harga saham yang digunakan adalah data 

harga penutupan akhir tahun. Adapun data lengkap harga saham bank-bank 

sampel selama periode penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 : Data Harga Saham (Rp) Bank Sampel Selama Periode Penelitian 

No Kode Emiten 2003 2004 2005 2006 2007 

1 BBCA 3850 2975 3400 5200 7300 

2 BBNI 1300 1675 3025 5150 2025 

3 BBRI 1250 2875 3025 5150 7400 

4 BABP 160 170 120 90 131 

5 BCIC 125 70 80 70 68 

6 BDMN 2275 4375 4750 6750 8000 

7 BEKS 95 145 75 65 70 

8 BNII 110 185 155 240 285 

9 BKSW 250 170 400 460 500 

10 LPBN 450 700 1480 1610 2175 

11 BMRI 1000 1925 1640 2900 3500 

12 MAYA 135 300 120 530 960 

13 MEGA 1150 1950 2050 2100 3150 

14 BNGA 35 460 405 920 900 

15 NISP 365 775 770 850 900 

16 PNBN 285 410 420 580 680 

17 BNLI 30 750 720 870 890 

18 BSWD 345 400 420 700 900 

19 BBIA 550 825 950 970 950 

20 BVIC 50 70 80 90 90 

 
Rata-rata 690,5 1060,25 1204,25 1764,75 2043,7 

  Tertinggi 3850 4375 4750 6750 8000 

  Terendah 30 70 75 65 68 

Sumber: :  Indonesia Banking Financial Indicator and Performance Rating yang 
diterbitkan oleh PT Ekofin Konsulindo 2007, diolah. 

 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas diketahui bahwa rata-rata pergerakan harga 

saham bank-bank go public di BEI selama periode penelitian adalah sebesar 

Rp690,5 pada tahun 2003, Rp1060,25 pada tahun 2004, Rp 1204,25 pada tahun 

2005 dan sebesar Rp1764,75 dan Rp2043,7 pada tahun 2006 dan 2007. Harga 

saham tertinggi untuk tahun 2003 dicapai Bank BCA sebesar Rp3850 dan secara 



berturut-turut untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 dicapai oleh Bank 

Danamon, yaitu sebesar Rp4375 pada tahun 2004, Rp4750 untuk tahun 2005 

dan Rp 6750 dan Rp8000 untuk tahun 2006 dan 2007. Sedangkan harga saham 

terendah pada tahun 2003 dicapai oleh Bank Permata sebesar Rp30 dan pada 

tahun 2004 diraih oleh Bank Century dan Bank Victoria International sebesar 

Rp70. Pada tahun 2005 dan 2006, perolehan harga saham terendah dimiliki oleh 

Bank Eksekutif International sebesar Rp75 dan Rp65 dan untuk tahun 2007 

diraih oleh Bank Century sebesar Rp68. 

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode penelitian Bank Danamon 

memiliki prestasi kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dari harga saham Bank 

Danamon yang tinggi selama periode penelitian dan merupakan harga saham 

tertinggi diantara bank-bank go public lainnya selama empat tahun berturut-turut, 

yaitu dari tahun 2004 hingga tahun 2007. Pada dasarnya harga saham bank 

yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki kinerja yang baik pada periode 

bersangkutan. Hal ini karena harga saham merupakan refleksi dari nilai 

perusahaan, sehingga apabila perusahaan memiliki kinerja yang baik maka hal 

ini akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Selanjutnya kenaikan nilai 

perusahaan ini akan menyebabkan naiknya harga pasar saham perusahaan 

bersangkutan di bursa dan begitu pula sebaliknya. 

 
2. Return on Assets (ROA) 

ROA adalah rasio yang menghitung tingkat pengembalian yang diperoleh 

dari suatu investasi (Habib, 2008:60). Rasio ini merupakan perbandingan antara 

laba bersih setelah pajak terhadap asset yang dimiliki perusahaan. Semakin 

tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja keuangan suatu bank yang 

menunjukkan keefektifan bank dalam menggunakan dana pada sisi aktiva untuk 

menghasilkan laba. Adapun perhitungan ROA bank-bank sampel adalah: 



Tabel 4.3 : Perhitungan ROA (%) Bank Sampel Selama Periode Penelitian 

No Kode Emiten 2003 2004 2005 2006 2007 

1 BBCA 2,6 3,21 3,44 3,8 3,34 

2 BBNI 0,77 2,41 1,61 1,85 0,85 

3 BBRI 4,02 5,77 5,04 4,36 4,61 

4 BABP 1,37 1,27 -1,24 0,26 0,57 

5 BCIC -1,93 -9,5 0,22 0,38 0,37 

6 BDMN 3,2 4,51 3,19 2,4 3,41 

7 BEKS 3,23 1,06 -2,99 -0,96 0,13 

8 BNII 0,76 2,37 1,72 1,43 1,23 

9 BKSW 0,39 0,37 0,3 0,36 0,35 

10 LPBN -1,48 3,33 1,87 1,98 2,92 

11 BMRI 2,78 3,19 0,47 1,12 2,4 

12 MAYA 0,94 2,11 0,84 1,55 1,46 

13 MEGA 3,24 2,99 1,25 0,88 2,33 

14 BNGA 2,03 2,91 2,1 2,27 2,22 

15 NISP 1,71 2,5 1,52 1,55 1,31 

16 PNBN 3 5,61 2,27 2,78 3,14 

17 BNLI 1,9 2,3 1,2 1,2 1,9 

18 BSWD 2,45 2,34 2,06 1,28 1,17 

19 BBIA 2,31 2,66 3,13 3,47 3,4 

20 BVIC 0,69 1,54 1,46 1,76 1,64 

 
Rata-rata 1,69 2,15 1,47 1,69 1,94 

 
Tertinggi 4,02 5,77 5,04 4,36 4,61 

 
Terendah -1,93 -9,5 -2,99 -0,96 0,13 

Sumber : Indonesia Banking Financial Indicator and Performance Rating yang 
diterbitkan  oleh PT Ekofin Konsulindo 2007, diolah. 

 
Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui bahwa rata-rata ROA bank-bank 

sampel cukup kecil, yaitu sebesar 1,69% pada tahun 2003, 2,15% pada tahun 

2004, serta berturut-turut 1,47%, 1,69%, dan 1,94% untuk tahun 2005, 2006 dan 

2007. Dari data ini terlihat bahwa rata-rata ROA bank sampel berada pada angka 

di bawah 2% dan hanya pada tahun 2004 saja yang menunjukkan hasil di atas 

2% yaitu sebesar 2,15%. Apabila dilihat lebih rinci lagi, pada tahun 2003 dan 

2004 nilai ROA tertinggi dicapai oleh Bank BRI sebesar 4,02% dan 5,77%, 

sedangkan terendah adalah Bank Century dengan nilai ROA sebesar -1,93% dan 

-9,5%. Untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 perolehan ROA tertinggi tetap dicapai 



oleh Bank BRI sebesar 5,04%, 4,36% dan 4,61%, dan yang terendah adalah 

Bank Eksekutif International sebesar -2.99%, -0,96% dan 0,13%. 

Data ini menunjukkan bahwa dari tahun 2003 hingga tahun 2007 

perolehan ROA terbesar dicapai oleh Bank BRI. Hal ini menunjukkan bahwa 

Bank BRI memiliki track record yang baik selama periode penelitian, karena 

menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pengelolaan assetnya. Sedangkan nilai 

ROA terendah berturut-turut dicapai oleh Bank Century (tahun 2003 dan 2004) 

dan Bank Eksekutif International (tahun 2005, 2006 dan 2007). Nilai ROA yang 

rendah atau negaitf menunjukkan bank kurang mampu mengelola assetnya 

secara efektif untuk menghasilkan laba. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa rata-rata ROA bank-bank sampel 

selama periode penelitian cukup rendah yaitu di bawah 2%, walaupun terjadi 

peningkatan pada tahun 2004 namun kenaikan ini tidak cukup signifikan. Nilai 

ROA yang rendah selama periode waktu penelitian menggambarkan bahwa 

efisiensi kinerja bank kurang baik dan menunjukkan kurang mampunya pimpinan 

bank dalam mengoperasikan harta/asset yang dimiliki bank untuk memperoleh 

keuntungan yang optimal. Semakin rendah nilai ROA maka semakin kecil pula 

kemungkinan untuk menghasilkan laba yang besar. Nilia ROA yang negatif 

menunjukkan adanya perusahaan sampel yang mengalami kerugian selama 

periode penelitian sehingga laba yang diperoleh juga negatif. Oleh karena itu, 

manajemen bank harus terus-menerus memperbaiki kinerjanya khususnya dalam 

pengelolaan asset-asset yang dimiliki sehingga akan meningkatkan nilai ROA 

bank tersebut dan pada akhirnya dapat menghasilkan laba yang besar. 

 
3. Return on Equity (ROE) 

ROE dihitung dengan membandingkan antara laba bersih setelah pajak 

dengan total ekuitas yang diinvestasikan oleh para pemegang saham kepada 



perusahaan (Horne dan Wachowicz, 1995:149). Adapun nilai ROE bank-bank 

sampel selama periode 2003-2007 tersaji pada tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.4 : Perhitungan ROE (%) Bank Sampel Selama Periode Penelitian 

No Kode Emiten 2003 2004 2005 2006 2007 

1 BBCA 23,85 28,32 28,16 29,07 26,74 

2 BBNI 11,83 29,21 12,64 22,61 8,03 

3 BBRI 43,41 42,76 38 33,75 31,64 

4 BABP 12,02 11,21 -16,45 1,61 4,08 

5 BCIC -2,47 -165,09 7,49 10,1 7,09 

6 BDMN 38,19 35,13 24,22 15,09 21,15 

7 BEKS 36,18 7,5 -40,63 -16,29 1,01 

8 BNII 16,99 38,25 25,97 19,49 10,86 

9 BKSW 3,89 3,19 3,82 3,81 5,49 

10 LPBN -45,96 104,48 24,11 23,66 27,05 

11 BMRI 27,53 26,41 2,76 11,12 19,07 

12 MAYA 2,08 13,11 5,29 10,65 5,81 

13 MEGA 32,51 31,58 15,11 9,1 25,52 

14 BNGA 39,58 41,87 21,07 16,57 17,18 

15 NISP 17,97 26,87 14,79 11,01 8,71 

16 PNBN 15,67 28,16 14,14 14,27 13,98 

17 BNLI 66,1 42,7 14,3 13,1 18,1 

18 BSWD 11,38 12,09 11,69 7,76 7,4 

19 BBIA 17 17,75 18,91 16,04 13,18 

20 BVIC 8,77 14,79 11,68 12,11 15,41 

  Rata-rata 18,826 19,5145 11,8535 13,2315 14,375 

  Tertinggi 66,1 104,48 38 33,75 31,64 

  Terendah -45,96 -165,09 -40,63 -16,29 1,01 

Sumber : Indonesia Banking Financial Indicator and Performance Rating yang 
diterbitkan  oleh PT Ekofin Konsulindo 2007, diolah. 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui bahwa pada tahun 2003 Bank 

Permata memiliki nilai ROE tertinggi sebesar 66,1% sedangkan ROE terendah 

diperoleh Bank Lippo sebesar -45,96%. Tahun 2004 nilai ROE tertinggi dicapai 

oleh Bank Lippo sebesar 104,48% dan terendah adalah Bank Century dengan 

nilai ROE sebesar -165,09%. Pada tahun 2004 Bank Lippo menunjukkan kinerja 

yang sangat baik. Hal ini terlihat dari kenaikan ROE yang sangat tinggi yaitu dari 

-45,96% (tahun 2003) menjadi 104,48% (tahun 2004) dan merupakan nilai ROE 

tertinggi pada tahun 2004 diantara bank-bank go public lainnya. Untuk tahun 



2005, 2006, dan 2007 perolehan nilai ROE tertinggi secara berturut-turut dicapai 

oleh Bank BRI sebesar 38%, 33,75% dan 31,64%, sedangkan yang terendah 

diraih oleh Bank Eksekutif International sebesar -40,63%, -16,29% dan 1,01%. 

Dari tabel 4.4 di atas juga diketahui bahwa rata-rata ROE bank-bank 

sampel cukup kecil, yaitu sebesar 18,83% pada tahun 2003, 19,51% pada tahun 

2004, serta berturut-turut 11,85%, 13,23%, dan 14,37% untuk tahun 2005, 2006 

dan 2007. Dari data ini terlihat bahwa rata-rata ROE bank sampel selama 

periode penelitian cukup rendah yaitu berada pada angka di bawah 20%. Kondisi 

profitabilitas (dari sisi equity) yang seperti ini dirasa kurang sehat atau dalam 

istilah perbankan disebut ―heavily leveraged‖ yaitu jumlah harta netto pemegang 

saham terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh harta bank. Dengan 

perkataan lain, jumlah dana yang diinvestasikan oleh para pemilik (pemegang 

saham) terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah pinjaman dari pihak ketiga yang 

digunakan untuk menandai kegiatan bisnis bank. Bank umum dengan 

perbandingan yang tidak layak antara jumlah harta netto pemilik dan jumlah harta 

keseluruhan dapat membahayakan kedudukan para deposannya. 

 Selain itu, nilai ROE yang rendah selama periode penelitian 

menggambarkan bahwa bank tidak efektif dalam memanfaatkan kontribusi 

pemilik (pemegang saham). Karena perhitungan nilai ROE melibatkan unsur laba 

maka nilai ROE yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang 

mengalami kerugian selama periode penelitian. Semakin rendah nilai ROE maka 

maka semakin kecil juga kemungkinan untuk menghasilkan laba yang besar 

sehingga mengakibatkan kinerja keuangan bank yang kurang baik, Oleh karena 

itu diperlukan pengawasan khusus dari Bank Sentral agar perusahaan 

perbankan dapat meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan nilai ROE bank. 

 

 



4. Earning per Share (EPS)  

Rasio EPS merupakan perbandingan antara laba bersih dibagi dengan 

jumlah saham yang beredar, dimana hasil perhitungan EPS menggunakan 

satuan mata uang (Arifin, 2002:87). Adapun nilai EPS bank-bank sampel selama 

periode 2003-2007 tersaji pada tabel 4.5 di bawah ini: 

Tabel 4.5 : Perhitungan EPS (Rp) Bank Sampel Selama Periode Penelitian 

No Kode Emiten 2003 2004 2005 2006 2007 

1 BBCA 260,00 476,43 292,02 344,17 364,17 

2 BBNI 62,41 236,25 316,00 347,00 59,00 

3 BBRI 251,68 306,60 315,50 349,54 395,06 

4 BABP 14,00 16,00 -24,00 1,59 4,13 

5 BCIC -1,00 -43,00 1,11 2,01 2,01 

6 BDMN 312,00 490,75 407,71 268,91 423,27 

7 BEKS 55,00 16,00 -59,00 -17,00 1,00 

8 BNII 6,47 17,19 15,16 13,18 8,36 

9 BKSW 6,74 6,56 6,92 8,61 12,00 

10 LPBN -131,61 227,97 105,25 129,44 188,45 

11 BMRI 229,00 262,15 30,00 118,00 209,00 

12 MAYA 3,86 25,83 13,15 28,09 15,81 

13 MEGA 283,00 224,00 129,00 97,00 320,00 

14 BNGA 59,72 84,35 60,07 54,06 62,00 

15 NISP 42,75 70,39 48,79 48,02 45,29 

16 PNBN 26,60 54,59 31,48 37,46 42,32 

17 BNLI 72,00 80,42 38,10 40,23 64,45 

18 BSWD 32,00 37,00 38,00 26,68 27,38 

19 BBIA 61,00 49,00 59,00 65,00 63,00 

20 BVIC 8,00 20,86 19,93 14,94 22,73 

 Rata-rata 82,68 132,97 92,21 98,85 116,47 

 Tertinggi 312,00 490,75 407,71 349,54 423,27 

 Terendah -131,61 -43,00 -59,00 -17,00 1,00 

Sumber : Indonesia Banking Financial Indicator and Performance Rating yang 
diterbitkan  oleh PT Ekofin Konsulindo 2007, diolah. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata EPS bank yang go 

public di BEI pada tahun 2003 sebesar Rp82,68 dan meningkat menjadi 

Rp132,97 pada tahun 2004. Namun pada tahun 2005 rata-rata nilai EPS 

menurun menjadi Rp92,21 dan Rp98,85 untuk tahun 2006. Sedangkan pada 

tahun 2007, rata-rata EPS bank go public di BEI adalah sebesar Rp116,47. Nilai 



EPS tertinggi untuk tahun 2003, 2004 dan 2005 secara beturut-turut dicapai oleh 

Bank Danamon sebesar Rp312, Rp490,75 dan Rp407,71 dan yang terendah 

pada tahun 2003 dicapai oleh Bank Lippo sebesar Rp-131,61, Bank Century 

sebesar Rp-43 pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 sebesar Rp-59 diraih 

Bank Eksekutif International. Nilai EPS yang tinggi menunjukkan bahwa bank 

dapat memperoleh laba yang tinggi sehingga dapat membagikan laba bersih per 

lembar saham yang tinggi juga bagi seluruh pemegang saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa Bank Danamon memiliki kinerja yang baik selama tahun 

2003 sampai tahun 2005. 

Sedangkan pada tahun 2006, perolehan EPS tertinggi diraih oleh Bank 

BRI dengan nilai EPS sebesar Rp349,54 dan terendah tetap diraih oleh Bank 

Eksekutif International sebesar Rp-17. Pada tahun 2007, nilai EPS tertinggi 

kembali dicapai oleh Bank Danamon sebesar Rp423,27 dan terendah diperoleh 

Bank Eksekutif International dengan EPS sebesar Rp1 per lembar saham.  

Pada dasarnya EPS menunjukkan jumlah pendapatan yang bisa diterima 

oleh investor setiap kepemilikan satu lembar saham. EPS yang bernilai negatif 

seperti terlihat pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa selama periode 

penelitian terdapat bank-bank sampel yang mengalami kerugian sehingga 

menghasilkan laba negatif. Karena itu EPS merupakan indikator kinerja bank 

yang menjadi perhatian penting bagi para investor karena berhubungan langsung 

dengan return yang diterima dan dapat menunjukkan secara langsung 

bagaimana kinerja bank yang bersangkutan pada satu periode tertentu, apakah 

memiliki kinerja yang baik atau tidak, dimana nilai EPS yang tinggi merupakan 

cerminan dari kinerja bank yang baik dan begitu pula sebaliknya. 

 

 

 



5. Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) adalah metode manajemen keuangan 

untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa 

kesejahteraan hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi 

semua biaya operasi dan biaya modal (Tunggal, 2008:1). Secara matematis EVA 

dihitung dari laba operasi bersih setelah pajak (net operating profit after tax atau 

NOPAT) dikurangi dengan biaya modal (cost of capital) pada periode tertentu 

(Keown, et.al, 2000:421). Hasil perhitungan EVA bank-bank sampel dari tahun 

2003 hingga tahun 2007 tersaji pada tabel 4.6 di bawah ini: 

Tabel 4.6 : Perhitungan EVA (Rp) Bank Sampel Selama Periode Penelitian 

No Kode Emiten 2003 2004 2005 2006 2007 

1 BBCA -425067 2508458 2945486 4707899 3383810 

2 BBNI -2927105 6885101 5415965 6572663 3306112 

3 BBRI 1955298 3360135 3023830 2319445 4886374 

4 BABP -66938,8 1048,278 -74055,2 -60815,5 -30303,7 

5 BCIC -620009 -637491 -228551 -249495 20956,3 

6 BDMN -230000 1313129 1419878 789507,7 3146274 

7 BEKS -29413,2 -4403,02 -46653,3 -33030,9 -7469,27 

8 BNII -1761589 312291,1 95314,92 337998,9 -344194 

9 BKSW -63934,2 -12399,4 -14264,4 17820,55 -10287,8 

10 LPBN -8316824 392487,9 -1045531 -1039867 -61103,4 

11 BMRI -5581555 2136455 -947637 -2354511 3053845 

12 MAYA -136037 64880,17 -21267,4 -88108,4 -35762,1 

13 MEGA -601,025 247394,2 50048,84 238910 -36491,3 

14 BNGA -187745 310655,6 205729,2 -538889 203679,1 

15 NISP -212457 231024,1 34078,69 212577,6 102509,3 

16 PNBN -913341 445158,6 145271,4 -463275 838130,4 

17 BNLI -6988175 -1473113 -504031 1027717 784680,8 

18 BSWD -21892,4 12571,32 3442,622 -17313,3 247,3822 

19 BBIA -393821 148665,8 115053,7 -475736 672951,5 

20 BVIC -19702,5 1750,724 648,4946 10371,59 65583,43 

 Rata-rata -1347045 812190 528637,8 545693,4 996977,1 

 Tertinggi 1955298 6885101 5415965 6572663 4886374 

 Terendah -8316824 -1473113 -1045531 -2354511 -344194 
Sumber : Indonesia Banking Financial Indicator and Performance Rating yang diterbitkan  

oleh PT Ekofin Konsulindo 2007, diolah. 
 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas diketahui bahwa pada tahun 2003 Bank BRI 

memiliki nilai EVA tertinggi sebesar Rp1955298 sedangkan EVA terendah 

diperoleh Bank Lippo sebesar Rp-8316824 dengan rata-rata sebesar Rp-1347045. 



Pada tahun 2004 rata-rata nilai EVA menunjukkan peningkatan menjadi 

Rp812190, sedangkan perolehan nilai EVA tertinggi dicapai oleh Bank BNI 

sebesar Rp6885101 dan terendah dihasilkan oleh Bank Permata dengan EVA 

sebesar Rp-1473113. Untuk tahun 2005, rata-rata perolehan EVA bank go public 

adalah sebesar Rp528637,8. Perolehan nilai EVA tertinggi pada tahun 2005 dan 

2006 tetap diraih oleh Bank BNI dengan perolehan sebesar Rp5415965 dan 

Rp6572663. Sedangkan terendah pada tahun 2005 dihasilkan oleh Bank Lippo 

sebesar Rp-1045531 dan pada tahun 2006 dicapai oleh Bank Mandiri dengan 

EVA sebesar Rp-2354511. Untuk tahun 2007, EVA tertinggi dicapai oleh Bank 

BRI sebesar Rp4886374 dan terendah diraih oleh Bank International Indonesia 

sebesar Rp-344194. Adapun rata-rata nilai EVA pada tahun 2006 dan 2007 

mengalami peningkatan menjadi Rp545693,4 dan Rp996977,1. 

Nilai EVA perusahaan yang negatif menunjukkan pada tahun tersebut 

kinerja perusahaan kurang baik sehingga perusahaan tidak dapat menciptakan 

nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. Hal ini menunjukkan tidak ada nilai 

tambah pada perusahaan tersebut karena laba yang tersedia tidak memenuhi 

harapan-harapan para penyedia dana terutama pemegang saham. Oleh karena 

itu perusahaan harus dapat beroperasi dalam kondisi yang efektif dan efisien 

agar dapat menghasilkan laba optimal dengan biaya modal yang rendah 

sehingga nilai EVA perusahaan dapat ditingkatkan.  

 
6. Harga Saham Masa Lalu 

Data harga saham masa lalu yang digunakan adalah data harga 

penutupan akhir tahun pada periode satu tahun sebelumnya, karena harga 

penutupan dianggap telah mewakili perdagangan yang terjadi pada tahun 

tersebut. Adapun data lengkap harga saham masa lalu dari bank-bank sampel 

selama periode penelitian adalah sebagai berikut: 



Tabel 4.7 : Data Harga Saham Masa Lalu (Rp) Bank-Bank Sampel Selama 

Periode Penelitian 

No Kode Emiten 2003 2004 2005 2006 2007 

1 BBCA 2500 3850 2975 3400 5200 

2 BBNI 110 1300 1675 3025 5150 

3 BBRI 2500 1250 2875 3025 5150 

4 BABP 170 160 170 120 90 

5 BCIC 70 125 70 80 70 

6 BDMN 350 2275 4375 4750 6750 

7 BEKS 90 95 145 75 65 

8 BNII 50 110 185 155 240 

9 BKSW 775 250 170 400 460 

10 LPBN 260 450 700 1480 1610 

11 BMRI 0 1000 1925 1640 2900 

12 MAYA 135 135 300 120 530 

13 MEGA 1000 1150 1950 2050 2100 

14 BNGA 35 35 460 405 920 

15 NISP 400 365 775 770 850 

16 PNBN 180 285 410 420 580 

17 BNLI 25 30 750 720 870 

18 BSWD 310 345 400 420 700 

19 BBIA 700 550 825 950 970 

20 BVIC 35 50 70 80 90 

 Rata-rata 484,75 690,5 1060,25 1204,25 1764,75 

 Tertinggi 2500 3850 4375 4750 6750 

 Terendah 0 30 70 75 65 
Sumber:  Indonesia Banking Financial Indicator and Performance Rating yang diterbitkan  

oleh PT Ekofin Konsulindo 2007, diolah. 
 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas diketahui bahwa rata-rata pergerakan harga 

saham masa lalu bank-bank yang go public di BEI selama periode penelitian 

adalah sebesar Rp484,75 pada tahun 2003, Rp690,5 pada tahun 2004, 

Rp1060,25 pada tahun 2005 dan sebesar Rp 1204,25 dan Rp1764,75 pada 

tahun 2006 dan 2007. Harga saham masa lalu tertinggi untuk tahun 2003 dan 

2004 secara berturut-turut dicapai Bank BCA sebesar Rp 2500 dan Rp3850, 

sedangkan harga saham terendah pada tahun 2003 dimiliki oleh Bank Mandiri 

sebesar Rp0 dan pada tahun 2004 dicapai oleh Bank Permata sebesar Rp30. 

Nilai nol pada harga saham bank mandiri adalah merupakan nilai pada tahun 

2002, dimana pada tahun tersebut Bank Mandiri belum go public sehingga belum 

ada harga sahamnya atau bernilai nol. Sedangkan perolehan harga saham masa 

lalu tertinggi untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 secara berturut-turut diraih oleh 



Bank Danamon sebesar Rp4375, Rp4750 dan Rp6750. Adapun perolehan harga 

saham masa lalu terendah untuk tahun 2005 dicapai oleh Bank Victoria 

International sebesar Rp70 dan untuk tahun 2006 dan 2007 perolehan harga 

saham masa lalu terendah dicapai oleh Bank Eksekutif International dengan 

harga saham sebesar Rp75 untuk tahun 2006 dan Rp65 untuk tahun 2007.  

Harga saham bank yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki kinerja 

yang baik pada periode tersebut karena harga saham merupakan refleksi dari 

nilai perusahaan yang bersangkutan dan begitu pula sebaliknya. Dengan kinerja 

yang baik maka hal ini juga akan meningkatkan nilai perusahaan khususnya di 

mata para investor. Kenaikan nilai perusahaan ini akan direspon positif oleh 

investor di bursa, yang akan tercermin dari semakin meningkatnya harga pasar 

saham perusahaan yang bersangkutan. 

 
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian bertujuan untuk membuktikan adanya 

pengaruh, baik secara simultan maupun parsial dari variabel independen yaitu 

return on asset (ROA), return on equity (ROE), earning per share (EPS), 

economic value added (EVA) dan harga saham masa lalu terhadap variabel 

dependen harga saham bank-bank yang go public di BEI serta untuk mengetahui 

variabel bebas mana yang berpengaruh paling dominan terhadap harga saham 

bank-bank yang go public selama periode penelitian. Pengujian dilakukan 

menggunakan program Eviews 4.1 dengan uji regresi panel (panel regression) 

pada taraf signifikansi sebesar 5% (α=5%). Hasil pengujian ditunjukkan pada 

tabel 4.8 di bawah ini: 

 

 

 



Tabel 4.8. Hasil Analisis Regresi 

Variabel Koefisien t-Statistic 
Probabilitas t-

Statistic 
Keterangan 

Konstanta -28.52117 -0.637437 0.5254 Tidak Signifikan 

ROA (X1) 47.68050 1.267205 0.2082 Tidak Signifikan 

ROE (X2) -6.917262 -2.161663 0.0332 Signifikan 

EPS (X3) 5.216274 7.464069 0.0000 Signifikan 

EVA (X4) -5.50E-05 -2.341065 0.0213 Signifikan 

Harga Saham 

Masa Lalu (X5) 
0.841657 12.21983 0.0000 Signifikan 

R
2
                = 0,881 

Adjusted R
2
 = 0,874 

t tabel          = 1,76 

F tabel         = 2,96 

F hitung       = 18,709 

Sumber: data diolah dari lampiran 1 

Berdasarkan hasil analisis regresi seperti ditunjukkan pada tabel 4.8 di atas, 

dapat diberikan penjelasan sebagai berikut: 

4.4.1 Pengujian Hipotesis 1 

4.4.1.1 Hasil Pengujian Secara Simultan 

Pengujian secara simultan dilakukan dengan menggunakan Uji-F pada 

taraf signifikansi sebesar 5%. Hasil pengujian pada tabel 4.8 menunjukkan nilai 

Fhitung sebesar 18,709 dan Ftabel sebesar 2,96 dengan tingkat signifikansi 0,05. 

Karena Fhitung > Ftabel yaitu 18,709 > 2,96, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Hal ini 

membuktikan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari return on 

asset (ROA), return on equity (ROE), earning per share (EPS), economic value 

added (EVA) dan harga saham masa lalu secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham bank-bank go public di BEI pada periode 2003-2007.  

 

 

 



4.4.1.2 Hasil Pengujian Secara Parsial 

Untuk mengetahui hubungan dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen digunakan uji t. Dari hasil uji t sebagaimana yang 

ditunjukkan pada tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa terdapat empat variabel 

bebas yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham yaitu return on equity 

(ROE), earning per share (EPS), economic value added (EVA) dan harga saham 

masa lalu. Sedangkan variebel bebas yang tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham adalah variabel return on asset (ROA). Secara rinci hasil 

uji t dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Return on Asset (ROA) 

Dari hasil uji t seperti terlihat pada tabel 4.8, diperoleh nilai thitung variabel ROA 

sebesar 1,267 dengan probabilitas sebesar 0,208 dan nilai ttabel sebesar 1,760. 

Karena thitung < ttabel (1,267 < 1,760) dan signifikan t dari variabel ROA < α=5% 

(0,208 > 0,05), maka Ho diterima yang berarti bahwa secara parsial variabel 

ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel harga saham.  

2. Return on Equity (ROE) 

Dari hasil uji t seperti terlihat pada tabel 4.8, diperoleh nilai thitung variabel ROE 

sebesar -2,162 dengan probabilitas sebesar 0,033 dan nilai ttabel sebesar 

1,760. Karena nilai thitung > ttabel (2,162 > 1,760, dimana nilai negatif tidak 

diperhitungkan dalam uji t), maka Ho ditolak yang berarti variabel ROE secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

juga bisa dilihat dari nilai probabilitas variabel ROE yang memiliki kesalahan 

prediksi di bawah 5% atau signifikan t < α=5% (0,033 < 0,05). Karena thitung 

bernilai negatif maka variabel ROE berpengaruh signifikan negatif terdahap 

harga saham bank-bank yang go public di BEI. 

3. Earning per Share (EPS) 



Dari hasil uji t seperti terlihat pada tabel 4.8, diperoleh nilai thitung variabel EPS 

sebesar 7,464 dengan probabilitas sebesar 0,000 dan nilai ttabel sebesar 1,760. 

Karena nilai thitung > ttabel (7,464 > 1,760), maka Ho ditolak yang berarti variabel 

EPS secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. Hal ini juga bisa dilihat dari nilai probabilitas EPS yang memiliki 

kesalahan prediksi sebesar 0% atau signifikan t < α=5% (0,000 < 0,05). Selain 

itu, karena thitung bernilai positif maka variabel EPS berpengaruh signifikan 

positif terdahap harga saham bank-bank yang go public di BEI. 

4. Economic Value Added (EVA) 

Dari hasil uji t seperti terlihat pada tabel 4.8, diperoleh nilai thitung variabel EVA 

sebesar -2,341 dengan probabilitas sebesar 0,021 dan nilai ttabel sebesar 

1,760. Karena nilai thitung > ttabel (2,341 > 1,760, dimana nilai negatif tidak 

diperhitungkan dalam uji t), maka Ho ditolak yang berarti variabel EVA secara 

parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

juga bisa dilihat dari nilai probabilitas variabel EVA yang memiliki kesalahan 

prediksi di bawah 5% atau signifikan t < α=5% (0,021 < 0,05). Karena thitung 

bernilai negatif maka variabel EVA berpengaruh signifikan negatif terdahap 

harga saham bank-bank yang listing di BEI. 

5. Harga Saham Masa Lalu 

Dari hasil uji t seperti terlihat pada tabel 4.8, diperoleh nilai thitung variabel 

harga saham masa lalu sebesar 12,219 dengan probabilitas sebesar 0,000 

dan nilai ttabel sebesar 1,760. Karena nilai thitung > ttabel (12,219 > 1,760), maka 

Ho ditolak yang berarti bahwa variabel harga saham masa lalu secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen harga 

saham. Hal ini juga bisa dilihat dari nilai probabilitas harga saham masa lalu 

yang memiliki kesalahan prediksi sebesar 0% atau tingkat signifikan t < α=5% 

(0,000 < 0,05). Selain itu, karena thitung bernilai positif maka variabel EPS 



berpengaruh signifikan positif terdahap harga saham bank-bank yang 

listing di BEI. 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pengujian hipotesis pertama 

di atas, yaitu bahwa indikator fundamental (return on asset (ROA), return on equity 

(ROE), earning per share (EPS), economic value added (EVA)) dan indikator 

teknikal (harga saham masa lalu) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham perusahaan perbankan yang listing di BEI pada periode 2003-3007. 

Sedangkan secara parsial terdapat empat variabel penelitian yang berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham yaitu variabel return on equity (ROE), earning per 

share (EPS), economic value added (EVA) dan harga saham masa lalu, serta 

hanya variabel return on asset (ROA) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. Berdasarkan kesimpulan ini maka hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa variabel ROE, EPS, EVA dan harga saham masa lalu 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham bank-bank go public diterima. 

 
4.4.2 Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian terhadap hipotesis kedua bertujuan untuk mengetahui variabel 

penelitian mana yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap harga 

saham. Dalam penelitian ini variabel bebas yang diduga berpengaruh dominan 

terhadap harga saham adalah variabel earning per share (EPS). Untuk menguji 

apakah variabel EPS memang berpengaruh dominan terhadap variabel 

dependennya yaitu harga saham, maka dapat dilihat dari nilai koefisien beta 

yang distandarisasi (standard coefficient beta) paling besar diantara kelima 

variabel bebas yang digunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sritua Arif 

(2006:10-11), yaitu untuk menentukan variabel bebas yang paling dominan 

dalam mempengaruhi nilai variabel dependen dalam suatu model regresi, maka 

digunakan koefisien beta (beta coefficient), dimana koefisien beta yang 



digunakan adalah koefisien beta yang sudah distandarisasi (standardized 

regression coefficient) sehingga dapat dibandingkan antar variabel bebas yang 

satu dengan yang lainnya. Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua dapat dilihat 

pada tabel 4.9 di bawah ini: 

Tabel 4.9.  Nilai Koefisien Beta Dari Setiap Variabel Independen 

Variabel Standardized Regression Coefficient 

ROA (X1) 0,069 

ROE (X2) -0,199 

EPS (X3) 0,722 

EVA (X4) -0,007 

Harga Saham Masa Lalu (X5) 0,342 

Sumber: data diolah dari lampiran 2 

Dari hasil analisis regresi yang terdapat pada tabel 4.9 di atas, diketahui 

bahwa variabel EPS (Earning per Share) mempunyai nilai koefisien beta yang 

distandarisasi terbesar yaitu sebesar 0,722 dibandingkan variabel bebas lainnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel EPS mempunyai pengaruh 

paling dominan terhadap variabel dependen harga saham dan berdasarkan hasil 

ini, maka hipotesis kedua diterima. 

 
4.5 Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.8 di atas, diperoleh nilai 

adjusted R2 sebesar 0,874. Koefisien determinasi (R2) menunjukkan seberapa 

besar kemampuan variabel independen yang digunakan dalam model regresi 

dapat menjelaskan variabilitas variabel dependennya. Dengan nilai adjusted R2 

sebesar 0,874 atau 87,4%, maka berarti dari model regresi yang terbentuk, 

variabel independen yang digunakan yaitu return on asset (ROA), return on 

equity (ROE), earning per share (EPS), economic value added (EVA) dan harga 

saham masa lalu dapat menjelaskan variasi perubahan variabel dependen harga 

saham sebesar 87,4%, sedangkan sisanya sebesar 12,6% dijelaskan oleh 



Y = -28,521+ 47,680X1 -6,917X2 + 5,216X3 -5,50X4 + 0,842X5 + ε 

variabel lain diluar penelitian. Nilai koefisien determinasi yang lebih dari 80% 

menunjukkan pengaruh yang kuat antara variabel independen terhadap variabel 

dependennya. 

 
4.6 Model Regresi Yang Terbentuk 

Berdasarkan hasil regresi panel pada tabel 4.8 di atas, secara umum 

persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

 

 Adapun teknik analisis yang digunakan untuk mengestimasi parameter 

model panel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

Model Efek Random (MER), sehingga perbedaan karakteristik antar individu dan 

waktu akan diakomodasi melalui error pada model. Namun demikian pendekatan 

MER menganggap efek rata-rata dari eror data cross section dan time series 

direpresentasikan dalam intercept (Nachrowi dan Usman, 2006:316), sehingga 

interceptnya akan berubah antar individu dan waktu. Walaupun nilai interceptnya 

berubah antar individu dan waktu, tetapi koefisien regresi (β1, β2, β3, β4, dan β5) 

dari masing-masing variabel bebas mempunyai nilai yang tetap, baik untuk setiap 

individu maupun waktu.  

 Namun karena keterbatasan yang dimiliki program Eviews 4.1, dimana 

Eviews hanya menyediakan perubahan intercept antar individu, maka dalam 

penelitian ini hanya akan dijelaskan perbedaan intercept untuk setiap individu 

(bank sampel). Untuk lebih jelasnya lagi, pada tabel 4.10 di bawah ini disajikan 

perbedaan intercept untuk setiap bank sampel selama periode penelitian. 

 

 

 

 



Tabel 4.10.  Nilai Konstanta (intercept) Setiap Bank Sampel  

No Nama Bank Kode Emiten Konstanta 

1 Bank Bumiputera Indonesia BABP -113,419 

2 Bank Central Asia (BCA) BBCA 368,443 

3 Bank Century  BCIC 162,382 

4 Bank Danamon Indonesia BDMN -1188,904 

5 Bank Eksekutif Internasional BEKS -96,807 

6 Bank International Indonesia (BII) BNII -481,776 

7 Bank Kesawan BKSW -28,594 

8 Bank Lippo LPBN -16,444 

9 Bank Mandiri BMRI -300,412 

10 Bank Mayapada International MAYA -578,588 

11 Bank Mega MEGA 1475,566 

12 Bank CIMB Niaga BNGA -21,900 

13 Bank Negara Indonesia (BNI) BBNI 184,253 

14 Bank NISP NISP 26,837 

15 Bank Panin PNBN 247,186 

16 Bank Permata BNLI -107,373 

17 Bank Rakyat Indonesia (BRI) BBRI 22,615 

18 Bank Swadesi BSWD -130,266 

19 Bank UOB Buana BBIA 539,461 

20 Bank Victoria International BVIC 37,739 

 Sumber: data diolah dari lampiran 1 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa setiap bank memiliki nilai intercept yang 

berbeda-beda. Namun secara keseluruhan rata-rata perubahan harga saham 

seluruh bank sampel (konstanta/intercept (C)) selama periode penelitian adalah 

sebesar -28,521 dengan probabilitas sebesar 0,5254. Karena nilai probabilitas 

konstantanya menunjukkan nilai yang tidak signifikan (signifikan t > α=5%), maka 

secara umum tidak terdapat beda rata-rata harga saham setiap bank sampel 

dengan bank-bank go public lainnya secara keseluruhan. Sehingga berikut ini 

hanya akan dijelaskan perbedaan intercept untuk setiap bank sampel sebagai 

berikut: 

 



1. Bank Bumiputera Indonesia (BABP) 

Bank Bumiputera Indonesia memiliki nilai intercept sebesar -113,419. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Bumiputera selama 

periode penelitian cukup rendah yaitu sebesar -113,419 dengan asumsi semua 

variabel independen lainnya bernilai tetap atau bernilai nol.   

2. Bank Central Asia (BBCA) 

Bank Central Asia memiliki nilai intercept sebesar 368,443. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata perubahan harga saham BCA selama periode 

penelitian adalah tinggi karena berada di atas rata-rata perubahan harga saham  

bank sampel secara kesuluruhan yaitu sebesar 368,443 dengan asumsi semua 

variabel independen lainnya bernilai tetap atau bernilai nol.  

3. Bank Century (BCIC) 

Bank Century memiliki nilai intercept sebesar 162,382. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Century selama periode 

penelitian adalah cukup tinggi yaitu sebesar 162,382 dengan asumsi semua 

variabel independen lainnya bernilai tetap atau bernilai nol.  

4. Bank Danamon (BDMN) 

Bank Danamon Indonesia memiliki nilai intercept sebesar -1188,904. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Danamon selama 

periode penelitian sangat rendah yaitu sebesar -1188,904 dengan asumsi semua 

variabel independen lainnya bernilai tetap atau bernilai nol. Rata-rata perubahan 

harga saham Bank Danamon merupakan nilai terendah diantara rata-rata 

perubahan harga saham bank-bank go public lainnya.  

5. Bank Eksekutif International (BEKS) 

Bank Eksekutif International memiliki nilai intercept sebesar -96,807. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Eksekutif 



International cukup rendah selama periode penelitian yaitu sebesar -96,807 

dengan asumsi semua variabel independen lainnya bernilai tetap. 

6. Bank International Indonesia (BNII) 

Bank International Indonesia memiliki nilai intercept sebesar -481,776. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank International 

Indonesia selama periode penelitian sangat rendah yaitu sebesar -481,776 

dengan asumsi semua variabel independen lainnya bernilai tetap atau bernilai 

nol.   

7. Bank Kesawan (BKSW) 

Bank Kesawan memiliki nilai intercept sebesar -28,594. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Kesawan selama periode 

penelitian cukup rendah yaitu sebesar -28,594 dengan asumsi semua variabel 

independen bernilai tetap atau bernilai nol.  

8. Bank Lippo (LPBN) 

Bank Lippo memiliki nilai intercept sebesar -16,444. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Lippo selama periode penelitian 

cukup rendah yaitu sebesar -16,444 dengan asumsi semua variabel independen 

bernilai tetap atau bernilai nol.  

9. Bank Mandiri (BMRI) 

Bank Mandiri memiliki nilai intercept sebesar -300,412. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Mandiri selama periode penelitian 

sangat rendah yaitu sebesar -300,412 dengan asumsi semua variabel 

independen bernilai tetap atau bernilai nol.  

10. Bank Mayapada Intenational (MAYA) 

Bank Mayapada International memiliki nilai intercept sebesar -578,588. Hal 

ini menunjukkan bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Mayapada 



sangat rendah selama periode penelitian yaitu sebesar -578,588 dengan asumsi 

semua variabel independen bernilai tetap atau bernilai nol. 

11. Bank Mega (MEGA) 

Bank Mega memiliki nilai intercept sebesar 1475,566. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Mega sangat tinggi selama 

periode penelitian yaitu sebesar 1475,566, dengan asumsi semua variabel 

independen bernilai tetap atau bernilai nol. Rata-rata perubahan harga saham 

Bank Mega merupakan nilai tertinggi diantara rata-rata perubahan harga saham 

bank-bank go public lainnya selama periode penelitian.  

12. Bank CIMB Niaga (BNGA) 

Bank CIMB Niaga memiliki nilai intercept sebesar -21,900. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Niaga cukup 

rendah selama periode penelitian yaitu sebesar -21,900, dengan asumsi semua 

variabel independen bernilai tetap atau bernilai nol.  

13. Bank Negara Indonesia (BBNI)  

Bank Negara Indonesia memiliki nilai intercept sebesar 184,253. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata perubahan harga saham BNI selama periode 

penelitian tinggi yaitu sebesar 184,253, dengan asumsi semua variabel 

independen bernilai tetap atau bernilai nol.  

14. Bank NISP (NISP) 

Bank NISP memiliki nilai intercept sebesar 26,837. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank NISP cukup tinggi selama periode 

penelitian yaitu sebesar 26,837, dengan asumsi semua variabel independen 

bernilai tetap atau bernilai nol. 

15. Bank Panin (PNBN) 

Bank Panin memiliki nilai intercept sebesar 247,186. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Panin selama periode penelitian 



adalah tinggi yaitu sebesar 247,186, dengan asumsi semua variabel independen 

bernilai tetap atau bernilai nol.  

16. Bank Permata (BNLI) 

Bank Permata memiliki nilai intercept sebesar -107,373. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Pemata selama periode 

penelitian sangat rendah yaitu sebesar -107,373, dengan asumsi semua variabel 

independen bernilai tetap atau bernilai nol.  

17. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) 

Bank Rakyat Indonesia memiliki nilai intercept sebesar 22,615. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata perubahan harga saham BRI selama periode 

penelitian cukup tinggi yaitu sebesar 22,615, dengan asumsi semua variabel 

independen bernilai tetap atau bernilai nol. 

18. Bank Swadesi (BSWD) 

Bank Swadesi memiliki nilai intercept sebesar -130,266. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Swadesi sangat rendah selama 

periode penelitian yaitu sebesar -130,266, dengan asumsi semua variabel 

independen bernilai tetap atau bernilai nol.  

19. Bank UOB Buana Indonesia (BBIA) 

Bank UOB Buana Indonesia memiliki nilai intercept sebesar 539,461. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank UOB Buana 

Indonesia sangat tinggi selama periode penelitian yaitu sebesar 539,461, dengan 

asumsi semua variabel independen bernilai tetap atau bernilai nol.  

20. Bank Victoria International (BVIC) 

Bank Victoria International memiliki nilai intercept sebesar 37,739. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata perubahan harga saham Bank Victoria 

International cukup tinggi selama periode penelitian yaitu sebesar 37,739, 

dengan asumsi semua variabel independen bernilai tetap.  



Dari penjelasan di atas terlihat bahwa rata-rata perubahan harga saham 

selama periode penelitian berbeda untuk setiap bank yang diteliti. Namun pada 

umumnya rata-rata perubahan harga saham seluruh bank-bank sampel adalah 

sebesar -28,521. Secara lengkap interpretasi dari persamaan regresi yang 

terbentuk di atas adalah sebagai berikut: 

1. Y 

Secara umum nilai konstanta keseluruhan yang diperoleh sebesar -28,521. 

Hal ini berarti apabila diasumsikan semua variabel independen tetap atau 

bernilai nol, maka harga saham yang terbentuk cukup rendah yaitu sebesar 

Rp 28,521. 

2. β1 

Koefisien regresi ROA diperoleh sebesar 47,68. Hal ini berarti apabila ROA 

naik sebesar satu persen maka variabel harga saham (Y) akan naik sebesar 

Rp 47,68 dan sebaliknya, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya 

adalah tetap. 

3. β2 

Koefisien regresi ROE diperoleh sebesar -6,917. Hal ini berarti apabila ROE 

naik sebesar satu persen maka variabel harga saham (Y) akan mengalami 

penurunan sebesar Rp 6,917 dan sebaliknya, dengan asumsi bahwa variabel 

independen lainnya adalah tetap. 

4. β3 

Koefisien regresi EPS diperoleh sebesar 5,216. Hal ini berarti apabila EPS 

naik sebesar satu rupiah maka variabel harga saham (Y) akan naik sebesar 

Rp 5,216 dan sebaliknya, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya 

adalah tetap. 

 

 



5. β4 

Koefisien regresi EVA diperoleh sebesar -5,50. Hal ini berarti apabila EVA 

naik sebesar satu rupiah maka variabel harga saham (Y) akan mengalami 

penurunan sebesar Rp 5,50 dan begitu pula sebaliknya, dengan asumsi 

bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. 

6. β5 

Koefisien regresi harga saham masa lalu diperoleh sebesar 0,842. Hal ini 

berarti apabila harga saham masa lalu naik sebesar satu rupiah maka variabel 

harga saham (Y) akan naik sebesar Rp 0,842 dan sebaliknya, dengan asumsi 

bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. 

 
4.7 Pembahasan Dan Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel return on 

asset (ROA), return on equity (ROE), earning per share (EPS), economic value 

added (EVA) dan harga saham masa lalu terhadap harga saham perusahaan 

perbankan yang go public di BEI pada tahun 2003-2007. Dari hasil regresi dan uji 

hipotesis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa secara besama-sama variabel 

ROA, ROE, EPS, EVA dan harga saham masa lalu berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham, sedangkan secara parsial hanya variabel ROA yang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan. Berikut ini 

akan dijelaskan lebih rinci lagi pengaruh dan implikasi masing-masing variabel 

bebas terhadap harga saham sebagai berikut: 

 
1. Return on Asset (ROA) 

Dari hasil regresi dapat dijelaskan bahwa variabel ROA mempunyai 

pengaruh positif terhadap harga saham. Hal ini bisa dilihat dari nilai koefisien 

regresi variabel ROA yang bertanda positif. Akan tetapi dari hasl uji t yang 

dilakukan, secara parsial ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 



harga saham. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari 

Sasongko dan Nila (2006), Budi (2008) dan Rachman (2008) yang juga 

menyebutkan bahwa ROA tidak berpengaruh siginifikan terhadap harga saham. 

Sasongko dan Nila (2006) menyebutkan bahwa tidak signifikannya variabel ROA 

pada penelitian mereka disebabkan karena banyak perusahaan sampel yang 

sedang mengalami kerugian selama beberapa periode waktu penelitian. Hal ini 

menyebabkan banyaknya nilai ROA yang negatif dan akibatnya para investor 

tidak memfokuskan lagi perhatiannya terhadap variabel ini. Sehingga investor 

lebih berfokus pada indikator-indikator kinerja lainnya yang dapat meningkatkan 

nilai pasar saham. Hal ini diduga sebagai penyebab tidak signifikannya variabel 

ROA terhadap harga saham.  

Budi (2008:50-51) menyebutkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan automotive and allied products karena 

selama periode penelitian pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM, 

dimana hal ini menyebabkan perusahaan mengalami penurunan laba sehingga 

kegiatan investasi perusahaan juga berkurang. Akibatnya perolehan laba dari sisi 

penggunaan aktiva perusahaan berkurang dan untuk tetap dapat memperoleh 

laba optimal, perusahaan lebih berusaha meminimalkan biaya operasional. Oleh 

karena itu, ROA menjadi kurang representatif dalam mencerminkan kinerja 

perusahaan dari sisi aktiva yang dimiliki sehingga mengakibatkan variabel ROA 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan ini. 

Rachman (2008) juga menyebutkan bahwa varibel ROA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham bank setelah merger, dimana 

bank yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah Bank Mandiri dan Bank 

Permata. Hal ini dikarenakan besarnya laba bersih yang dihasilkan oleh 

manajemen bank belum menjamin bahwa dividen yang akan dibayarkan kepada 

para investor juga besar, karena masih ada peluang untuk dibentuknya laba 



ditahan (retained earning). Laba yang diperoleh dibandingkan dengan total asset 

yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa seberapa besar hasil yang 

diperoleh dari pengelolaan asset yang dilakukan oleh manajemen bank dan 

seberapa besar pula kebutuhan dana atau pemanfaatan laba yang diperoleh 

tersebut untuk meningkatkan kinerja asset yang dikelola, dimana hal ini akan 

menentukan berapa besarnya laba ditahan pada periode tersebut. Dalam 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada beberapa periode terjadi 

peningkatan jumlah asset tanpa diikuti dengan peningkatan laba yang diperoleh 

perusahaan, sehingga investor memandang bahwa kinerja manajemen 

perusahaan tersebut kurang efektif dalam mengelola assetnya. 

Pada dasarnya ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

mengelola aktivanya untuk menghasilkan laba. Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva secara efektif tidak 

menyebabkan naiknya harga saham perusahaan yang bersangkutan. Artinya, 

naik atau turunnya laba perusahaan yang diukur dari rasio profitablitas ROA 

secara parsial tidak mempengaruhi harga pasar saham di bursa. Hal ini 

mengindikasikan terjadinya penyimpangan dari teori yang sudah dijelaskan 

sebelumnya bahwa semakin tinggi nilai ROA maka berarti semakin efektif juga 

kemampuan perusahaan dalam mengelola hartanya dalam menghasilkan laba, 

dimana pertumbuhan laba mempunyai pengaruh yang positif terhadap harga 

saham di bursa. 

Tidak signifikannya nilai variabel ROA dengan harga saham disebabkan 

karena ada beberapa perusahaan sampel yang diteliti mengalami kerugian 

selama periode penelitian sehingga terdapat beberapa bank sampel yang 

memiliki nilai ROA negatif. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian 

bank-bank tersebut belum dapat secara efektif mengelola aktiva yang dimiliki 

untuk menghasilkan laba yang optimal. Penyebabnya adalah peningkatan laba 



pada periode sekarang yang dihasilkan dari sisi aktiva perusahaan belum 

mampu menutupi kerugian yang terjadi selama periode tersebut, sehingga 

mengakibatkan nilai variabel ROA yang negatif. 

Selain itu, sejalan dengan Rachman (2008), pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada beberapa periode terjadi peningkatan jumlah asset 

tanpa diikuti dengan peningkatan laba bersih seperti yang terjadi pada Bank 

Century, Bank Eksekutif International dan Bank Lippo. Hal ini menyebabkan 

investor memandang bahwa kinerja manajemen perusahaan tersebut kurang 

efektif dalam mengelola assetnya, sehingga investor tidak begitu memfokuskan 

perhatiannya pada variabel ROA perusahaan tetapi pada indikator-indikator 

keuangan lainnya yang berhubungan langsung dengan nilai perusahaan secara 

keseluruhan. 

Disamping itu sebagian nilai ROA pada penelitian ini berada di bawah 

standar minimum ROA yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 1,5% 

(SK DIR BI No.30/11/KEP/DIR tangggal 30 April 1997). Terdapat 38 nilai ROA 

yang memiliki nilai di bawah standar minimum BI dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu ROA tidak signifikan dalam penelitian ini karena sebagian nilai ROA 

bank berada di bawah standar minimum BI, sehingga dapat dikatakan bahwa 

ROA akan sangat efektif digunakan sebagai ukuran terhadap ekspektasi harga 

saham bila lebih besar dari acuan yang ditetapkan BI yaitu sebesar 1,5%. 

Sehingga implikasinya adalah investor cenderung lebih memfokuskan pada hal-

hal yang secara signifikan dapat meningkatkan market value saham di bursa 

seperti kinerja keuangan earning per share (EPS) dan indikator-indikator kinerja 

perusahaan lainnya dibandingkan indikator kinerja return on assets (ROA). 

 

 

 



2. Return on Equity (ROE) 

Dari hasil regresi dapat dijelaskan bahwa variabel ROE berpengaruh 

signifikan negative terhadap harga saham. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Setiyowati (2006) yang menyimpulkan bahwa ROE berpengaruh signifikan 

negatif terhadap harga saham. Hal ini berarti ketika ROE naik maka harga saham 

rata-rata akan mengalami penurunan dan begitu pula sebaliknya. 

ROE yang berpengaruh negatif terhadap harga saham tidak sesuai 

dengan teori yang menyebutkan bahwa ROE mempunyai arah hubungan yang 

positif dengan harga saham, dimana ketika laba perusahaan meningkat maka 

seharusnya harga saham perusahaan tersebut juga cenderung meningkat, 

sedangkan ketika laba menurun maka harga saham juga akan ikut turun. 

Pada dasarnya ROE merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas pengembalian modal sendiri 

(ekuitas pemegang saham). Hubungan negatif (berlawanan) antara ROE dengan 

harga saham ini disebabkan karena ada beberapa perusahaan sampel yang 

diteliti mengalami kerugian selama periode penelitian. Hal ini terjadi karena 

peningkatan laba pada periode sekarang belum mampu menutupi kerugian yang 

terjadi selama periode tersebut, sehingga jumlah ekuitas belum menunjukkan 

jumlah semula (ekuitas pemegang saham berkurang akibat perusahaan 

mengalami kerugian). Hal ini tentu saja mengakibatkan modal atau ekuitas 

sebagai batas perlindungan atas investasi yang dilakukan oleh para investor 

menjadi tidak maksimal dan investor cenderung merasa kurang mendapatkan 

jaminan atas investasinya.  

Selain itu, pengaruh negatif variabel ROE terhadap harga saham juga 

disebabkan karena kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada 

beberapa periode waktu penelitian, setiap perubahan yang terjadi pada harga 

saham (peningkatan harga saham) tidak diikuti secara positif oleh perubahan 



ROE. Namun yang terjadi adalah ketika harga saham bergerak naik atau 

cenderung stabil pada beberapa periode, nilai ROE bergerak dengan arah yang 

berlawanan yaitu nilai ROE mengalami penurunan dan begitu pula sebaliknya. 

Hal ini umumnya disebabkan aksi window dressing yang dilakukan para emiten 

dan manajer investasi pada akhir tahun sehingga walaupun pada tahun tersebut 

kinerja perusahaan tidak begitu bagus namun akibat adanya aksi window 

dressing ini maka harga pasar saham di bursa akan terdorong naik sehingga nilai 

buku perusahaan yang tercatat pada akhir tahun juga akan semakin meningkat. 

Hal ini terjadi pada sebagian besar bank sampel seperti Bank BCA, Bank BRI, 

Bank Danamon, Bank Intrnational Indonesia, Bank Mandiri dan beberapa bank 

sampel lainnya. Hubungan arah berlawanan ini diduga sebagai penyebab tidak 

searahnya hubungan antara ROE dan harga saham.  

Adapun penyebab lainnya atas hubungan negatif antara ROE dan harga 

saham adalah karena ada beberapa perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

melakukan stock split (pemecahan nilai nominal saham), dimana hal ini akan 

menyebabkan menurunnya harga saham di bursa. Biasanya yang melakukan 

stock split adalah emiten-emiten besar yang sudah mapan, karena itu ketika 

harganya menurun maka akan banyak permintaan atas saham ini sehingga akan 

meningkatkan tambahan modal bagi emiten tersebut. Dengan adanya tambahan 

dana segar ini diharapkan emiten tersebut dapat meningkatkan kinerjanya pada 

tahun bersangkutan sehingga laba bersih dapat ditingkatkan dan nilai ROE juga 

dapat menigkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROE dapat meningkat justru 

ketika harga saham menurun. Selama periode penelitian, bank yang melakukan 

stock split diantaranya adalah Bank NISP pada tanggal 10 Februari 2003, Bank 

Central Asia (BCA) pada 8 Juni 2004 dan 28 Januai 2008, dan beberapa bank 

yang go public lainnya. 



Implikasinya adalah investor dapat menggunakan indikator kinerja ROE 

sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi karena variabel ROE 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap naik turunnya harga saham di 

bursa walaupun pada penelitian ini ROE menunjukkan hubungan yang signifikan 

negatif terhadap harga saham. 

 
3. Earning per Share (EPS) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, rasio profitabilitas EPS 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham dengan arah yang 

positif, yang berarti bahwa ketika EPS naik maka harga saham juga akan 

mengalami peningkatan dan begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sasongko dan Nila (2006), Setiyowati (2006) dan 

Kharisma (2005). Pengaruh EPS yang signifikan dan positif terhadap harga 

saham sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa peningkatan EPS 

menunjukkan potensi kinerja bank yang baik di masa depan, dimana potensi 

kinerja yang baik ini akan menyebabkan peningkatan jumlah permintaan 

terhadap saham tersebut, sehingga akan diikuti oleh kenaikan harga saham 

perusahaan bersangkutan. Kenaikan EPS dapat terjadi ketika laba perusahaan 

meningkat, dimana ketika laba perusahaan meningkat maka harga saham 

cenderung naik dan begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Weston dan Copeland (1995) bahwa pertumbuhan laba 

mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan harga saham. 

 Lebih jauh lagi, EPS merupakan variabel yang berpengaruh dominan 

terhadap harga saham dibandingkan variabel bebas lainnya, dengan nilai 

koefisien beta yang distandarisasi terbesar yaitu sebesar 0,722. Hasil ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sasongko dan Nila (2006), Setiyowati 

(2006), dan Kharisma (2005), dimana ketiga penelitian terdahulu menyebutkan 



bahwa variabel EPS merupakan variabel yang signifikan dan paling dominan 

berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi 

EPS sangat penting digunakan untuk melakukan penilaian terhadap berapa 

perkiraan potensi pendapatan yang akan diterima investor jika membeli suatu 

saham, karena rasio EPS menunjukkan langsung seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih per lembar saham. Nilai EPS yang 

tinggi menandakan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan taraf kemakmuran 

investor dan hal ini akan mendorong investor untuk menambah jumlah modal 

yang ditanamkan pada saham perusahaan tersebut. Peningkatan jumlah 

permintaan ini tentu saja akan meningkatkan harga saham perusahaan. Oleh 

karena itu, EPS mempunyai pengaruh kuat terhadap harga saham. 

Hasil regresi yang menunjukkan positif signifikan dan berpengaruh 

dominan terhadap harga saham menunjukkan implikasi bahwa EPS merupakan 

informasi yang sangat dibutuhkan oleh investor dan calon investor karena nilai 

EPS yang tinggi merupakan indikator keberhasilan kinerja suatu perusahaan. 

EPS juga merupakan tolak ukur profitabilitas perusahaan yang pada umumnya 

dijadikan alasan utama investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan, karena 

investor akan mengharapkan pengembalian atas investasinya dalam bentuk laba 

per lembar saham yang tinggi. EPS yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu membagikan dividen yang besar juga kepada para pemegang 

sahamnya. Oleh karena itu, investor harus lebih memperhatikan nilai EPS 

perusahaan sebagai pedoman dalam melakukan investasi saham pada suatu 

perusahaan di pasar modal. EPS sebagai salah satu indikator kinerja keuangan 

yang mengukur jumlah pendapatan perusahaan yang dialokasikan kepada 

pemegang saham (berapa besar potensi pendapatan yang akan diterima 

perusahaan) terbukti berpengaruh signifikan dan paling dominan terhadap harga 

saham bank-bank yang go public di BEI.  



4. Economic Value Added (EVA) 

Dari hasil regresi dapat dijelaskan bahwa variabel EVA berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian 

Sasongko dan Nila (2006) yang mengatakan bahwa EVA tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Namun pada penelitian ini diperoleh koefisien 

regresi EVA bernilai negatif. Hal ini berarti ketika EVA naik maka harga saham 

akan mengalami penurunan dan begitu pula sebaliknya. 

EVA yang berpengaruh negatif terhadap harga saham tidak sesuai 

dengan teori yang menyebutkan bahwa EVA mempunyai arah hubungan yang 

positif terhadap harga saham, dimana ketika nilai EVA positif hal ini menunjukkan 

telah terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan yang berarti bahwa tingkat 

pengembalian yang dihasilkan melebihi tingkat biaya modal atau tingkat biaya 

yang diminta investor atas investasi yang dilakukannya. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil menciptakan nilai bagi pemilik 

modal karena telah memaksimalkan nilai perusahaan. Akibatnya, nilai pasar 

perusahaan di pasar modal juga akan semakin meningkat seiring dengan 

semakin tingginya nilai EVA dan begitu pula sebaliknya. Hal ini tentu saja 

menandakan bahwa pada periode tersebut kinerja keuangan perusahaan berada 

dalam kondisi yang baik, sehingga akan berpengaruh terhadap harga pasar 

saham perusahaan di bursa. 

Pada dasarnya EVA merupakan ukuran kinerja perusahaan yang 

mengukur apakah pada suatu periode perusahaan dapat menciptakan nilai bagi 

para pemegang sahamnya. Hubungan negatif (berlawanan) antara EVA dengan 

harga saham ini disebabkan karena perusahaan sampel yang diteliti memiliki 

nilai laba yang relatif kecil bahkan negatif atau dapat dikatakan perusahaan 

sedang mengalami kerugian selama periode penelitian. Hal ini terjadi karena laba 

yang dihasilkan lebih rendah daripada tingkat pengembalian yang diharapkan 



penyedia dana atau dengan kata lain tidak ada nilai tambah pada perusahaan 

tersebut karena laba yang tersedia tidak memenuhi harapan-harapan para 

penyedia dana terutama pemegang saham. Akibat laba bersih perusahaan yang 

lebih kecil daripada biaya modal perusahaan atas investasinya, maka hal ini 

menyebabkan sebagian besar nilai EVA perusahaan sampel memiliki nilai yang 

negatif (terdapat 48 data EVA yang menunjukkan hasil negatif). EVA yang negatif 

ini mengindikasikan bahwa selama periode penelitian, bank-bank sampel 

memiliki kinerja yang kurang baik.  

Sama halnya dengan kasus yang terjadi pada indikator ROE, selama 

periode penelitian ketika nilai EVA bank-bank negatif, nilai pasar saham di bursa 

ternyata ada yang mengalami peningkatan atau cenderung stabil dan bukan 

sebaliknya, seperti yang terjadi pada Bank Kesawan, Bank Lippo dan beberapa 

bank lainnya. Hal ini disebabkan aksi para emiten dan manajer investasi yang 

melakukan window dressing di akhir tahun sehingga walaupun pada tahun 

tersebut kinerja perusahaan tidak begitu bagus (ditunjukkan dengan nilai EVA 

yang negatif) namun akibat adanya aksi window dressing ini maka harga pasar 

saham di bursa akan terdorong naik sehingga nilai buku perusahaan yang 

tercatat pada akhir tahun juga akan semakin meningkat.  

Dua hal inilah yang diduga sebagai penyebab terjadinya hubungan 

negatif antara EVA dan harga saham, dimana selama periode penelitian, 

sebagian besar perusahaan sampel memiliki nilai EVA negatif dan pada 

kenyataannya ketikan EVA negatif, harga saham di bursa tidak ikut menurun, 

namun yang terjadi adalah sebaliknya sehingga menyebabkan hubungan yang 

berlawanan antara EVA dan harga saham. Namun demikian, hasil ini 

mengimplikasikan bahwa investor tetap dapat menggunakan indikator kinerja 

EVA sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi karena variabel 

EVA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap naik turunnya harga saham 



di bursa walaupun pada penelitian ini EVA menunjukkan hubungan yang 

signifikan negatif dengan harga saham. 

 
5. Harga Saham Masa Lalu 

Dari hasil regresi dapat dijelaskan bahwa harga saham masa lalu 

mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham. Dari hasil uji t diketahui 

bahwa harga saham masa lalu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Kharisma (2005). Hal ini berarti indikator teknikal perusahaan yang diukur dari 

harga saham masa lalu mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

perubahan harga saham bank-bank yang go public di BEI selama periode 

penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika harga saham masa lalu 

meningkat maka peningkatan ini akan menyebabkan naiknya harga saham 

perusahaan pada periode sekarang dan begitu juga sebaliknya. 

Hubungan positif antara harga saham masa lalu dengan harga saham 

saat ini karena dengan mengamati perubahan harga saham di masa lalu, para 

pelaku pasar percaya bahwa pergerakan harga saham mempunyai pola tertentu 

dan akan selalu berulang-ulang (history repeat it self) dengan asumsi bahwa 

apabila suatu pola bekerja baik pada masa lalu maka pola itu juga akan bekerja 

dengan baik pada masa mendatang (Habib, 2008:167-168). Atau dengan kata 

lain, untuk mengerti kondisi masa depan terlebih dahulu harus mempelajari 

kondisi masa lampau karena terdapat kecenderungan pola di masa lampau akan 

berulang pada masa mendatang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini 

dimana harga saham masa lalu mempunyai pengaruh positif dalam meramalkan 

perubahan harga saham di masa depan.  

Adapun alasan lainnya adalah karena investor cenderung menyukai 

investasi jangka pendek untuk mendapatkan capital gain atau tidak menahan 



sahamnya dalam waktu yang lama untuk mendapatkan dividen, sehingga para 

investor lebih berfokus pada analisis teknikal dengan menggunakan variabel 

harga saham masa lalu. Dari hasil analisis ini, implikasinya adalah bagi para 

investor yang lebih menyukai investasi jangka pendek, maka investor dapat 

menggunakan data pasar saham yaitu perubahan harga saham masa lalu untuk 

dapat meramalkan harga saham di masa depan, karena variabel ini dianggap 

cukup akurat dalam memprediksi perubahan harga saham. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan permasalahan yang ada dan pembahasan hasil analisis 

regresi panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel return on asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Hal ini disebabkan karena ada beberapa perusahaan sampel yang 

mengalami kerugian selama periode penelitian sehingga terdapat beberapa 

bank sampel yang memiliki nilai ROA negatif.  Disamping itu, sebagian besar 

nilai ROA pada penelitian ini berada di bawah standar minimum ROA yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 1,5% sehingga dapat dikatakan 

bahwa ROA akan sangat efektif digunakan sebagai ukuran terhadap 

ekspektasi harga saham bila lebih besar dari acuan yang ditetapkan BI. 

2. Variabel return on equity (ROE) berpengaruh signifikan negatif terhadap harga 

saham. Hal ini karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada 

beberapa periode waktu penelitian, setiap perubahan yang terjadi pada harga 

saham (peningkatan harga saham) tidak diikuti secara positif oleh perubahan 

ROE. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sehingga menyebabkan 

hubungan yang negatif antara ROE dan harga saham. Selain itu juga terdapat 

beberapa bank sampel yang melakukan stock split selama periode penelitian.  

3. Variabel EPS berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham dan 

merupakan variabel yang berpengaruh dominan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa informasi EPS sangat penting digunakan untuk melakukan penilaian 

terhadap berapa perkiraan potensi pendapatan yang akan diterima investor 

jika membeli suatu saham. Nilai EPS yang tinggi menandakan bahwa 

perusahaan berhasil meningkatkan taraf kemakmuran investor dan hal ini 



akan mendorong investor untuk menambah jumlah modal yang ditanamkan 

pada saham perusahaan tersebut. Peningkatan jumlah permintaan ini tentu 

saja akan meningkatkan harga saham perusahaan. Oleh karena itu, EPS 

mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham. 

4. Variabel economic value added (EVA) berpengaruh signifikan negatif 

terhadap harga saham. Hubungan negatif (berlawanan) antara EVA dengan 

harga saham ini disebabkan karena perusahaan sampel yang diteliti memiliki 

nilai laba yang relatif kecil bahkan negatif dan akibat laba bersih perusahaan 

yang lebih kecil daripada biaya modal perusahaan, hal ini menyebabkan 

sebagian besar bank sampel memiliki nilai EVA yang negatif. Dan pada 

kenyataannya ketika nilai EVA bank-bank negatif, nilai pasar saham di bursa 

ternyata ada yang mengalami peningkatan atau cenderung stabil dan bukan 

sebaliknya sehingga menyebabkan hubungan yang berlawanan antara EVA 

dan harga saham. 

5. Variabel harga saham masa lalu mempunyai pengrauh signifikan positif 

terhadap harga saham. Hubungan positif antara harga saham masa lalu 

dengan harga saham saat ini karena dengan mengamati perubahan harga 

saham di masa lalu, para pelaku pasar percaya bahwa pergerakan harga 

saham mempunyai pola tertentu dan akan selalu berulang-ulang (history 

repeat it self) dengan asumsi bahwa apabila suatu pola bekerja baik pada 

masa lalu maka pola itu juga akan bekerja dengan baik pada masa 

mendatang (Habib, 2008:167-168).  

 

 
 
 
 
 
 
 



5.2 Saran  

1.  Bagi pihak manajemen bank, diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja 

perusahaannya sehingga perusahaan dapat memenuhi harapan stakeholder 

dan shareholder yaitu dengan memaksimalkan nilai perusahaan, dimana 

pertumbuhan laba merupakan salah satu indikator penting dalam menilai 

keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Manajemen bank diharapkan dapat 

mengelola asset dan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga 

akan meningkatkan nilai ROA dan ROE perusahaan. Selain itu  diharapkan 

bank juga dapat menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang 

memiliki biaya modal rendah sehingga diperoleh nilai EVA yang positif, 

dimana peningkatan ketiga indikator ini akan menunjukkan semakin baiknya 

kinerja suatu bank dalam periode tertentu.  

2.  Bagi investor, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja 

perusahaan perbankan sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menginvestasikan dananya pada suatu saham dimana 

informasi utama yang perlu diperhatikan investor dalam memprediksi harga 

saham di bursa adalah dengan melihat kinerja keuangan perusahaan yang 

bersangkutan khususnya dengan melihat indikator EPS dan harga saham 

masa lalu yang ternyata terbukti berpengaruh positif dalam memprediksi 

perubahan harga saham di masa depan. 

3.  Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat memperbanyak jumlah 

sampel, memperpanjang periode penelitian dan memperhitungkan faktor-

faktor lain selain rasio keuangan perusahaan, karena dalam penelitian ini 

hanya menggunakan sampel sektor perbankan dengan periode penelitian 

selama lima tahun dan hanya menggunakan alat ukut laba perusahaan 

seperti rasio profitabilitas dan economic value added (EVA). 
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 Lampiran 1: Hasil Regresi Panel 

 

Dependent Variable: HARGA? 
Method: GLS (Variance Components) 
Date: 03/23/09   Time: 18:57 
Sample: 2003 2007 
Included observations: 5 
Number of cross-sections used: 20 
Total panel (balanced) observations: 100 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -28.52117 44.74353 -0.637437 0.5254 
ROA? 47.68050 37.62652 1.267205 0.2082 
ROE? -6.917262 3.199973 -2.161663 0.0332 
EPS? 5.216274 0.698851 7.464069 0.0000 
EVA? -5.50E-05 2.35E-05 -2.341065 0.0213 

HARGALALU? 0.841657 0.068876 12.21983 0.0000 
Random Effects     

_BBCA—C 368.4430    
_BBNI—C 184.2531    
_BBRI—C 22.61481    
_BABP—C -113.4188    
_BCIC—C 162.3822    
_BDMN—C -1188.904    
_BEKS—C -96.80703    
_BNII—C -481.7756    

_BKSW—C -28.59361    
_LPBN—C -16.44432    
_BMRI—C -300.4118    
_MAYA—C -578.5879    
_MEGA—C 1475.566    
_BNGA—C -21.90026    
_NISP—C 26.83704    
_PNBN—C 247.1860    
_BNLI—C -107.3727    

_BSWD—C -130.2662    
_BBIA—C 539.4607    
_BVIC—C 37.73894    

GLS Transformed Regression     

R-squared 0.880560     Mean dependent var 1354.110 
Adjusted R-squared 0.874207     S.D. dependent var 1775.117 
S.E. of regression 629.5858     Sum squared resid 37259555 
Durbin-Watson stat 1.870141    

Unweighted Statistics including 
Random Effects 

    

R-squared 0.786064     Mean dependent var 1354.110 
Adjusted R-squared 0.774685     S.D. dependent var 1775.117 
S.E. of regression 842.6014     Sum squared resid 66737857 
Durbin-Watson stat 1.044094    

 

 

 

 

 



 Lampiran 2: Hasil Regresi Untuk Standardized Regression Coefficient  

 

Dependent Variable: HARGA? 
Method: Pooled Least Squares 
Date: 04/01/09   Time: 15:59 
Sample: 2003 2007 
Included observations: 5 
Number of cross-sections used: 20 
Total panel (balanced) observations: 100 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

ROA? 0.069915 0.068260 1.024243 0.3083 
ROE? -0.199327 0.069329 -2.875090 0.0050 
EPS? 0.721718 0.077250 9.342573 0.0000 
EVA? -0.006670 0.007827 -0.852091 0.3963 

HARGALALU? 0.342245 0.062209 5.501522 0.0000 

R-squared 0.893839     Mean dependent var -6.44E-17 
Adjusted R-squared 0.889369     S.D. dependent var 0.979590 
S.E. of regression 0.325823     Sum squared resid 10.08529 
F-statistic 199.9669     Durbin-Watson stat 2.277341 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lampiran 3: Data Variabel-Variabel Penelitian Yang Digunakan 

sampel Tahun 
harga 
(Rp) 

roa (%) roe (%) 
eps 
(Rp) 

eva (Rp) 
hargalalu 

(Rp) 

_BBCA 2003 3850 2,6 23,85 260,00 -425066,57 2500 

_BBCA 2004 2975 3,21 28,32 476,43 2508458,50 3850 

_BBCA 2005 3400 3,44 28,16 292,02 2945486,21 2975 

_BBCA 2006 5200 3,8 29,07 344,16 4707898,95 3400 

_BBCA 2007 7300 3,34 26,74 364,17 3383809,69 5200 

_BBNI 2003 1300 0,77 11,83 62,41 -2927105,42 110 

_BBNI 2004 1675 2,41 29,21 236,25 6885101,12 1300 

_BBNI 2005 3025 1,61 12,64 316,00 5415965,11 1675 

_BBNI 2006 5150 1,85 22,61 347,00 6572662,88 3025 

_BBNI 2007 2025 0,85 8,03 59,00 3306112,24 5150 

_BBRI 2003 1250 4,02 43,41 251,68 1955297,72 2500 

_BBRI 2004 2875 5,77 42,76 306,60 3360134,96 1250 

_BBRI 2005 3025 5,04 38 315,50 3023830,07 2875 

_BBRI 2006 5150 4,36 33,75 349,54 2319444,58 3025 

_BBRI 2007 7400 4,61 31,64 395,06 4886374,13 5150 

_BABP 2003 160 1,37 12,02 14,00 -66938,79 170 

_BABP 2004 170 1,27 11,21 16,00 1048,28 160 

_BABP 2005 120 -1,24 -16,45 -24,00 -74055,21 170 

_BABP 2006 90 0,26 1,61 1,59 -60815,48 120 

_BABP 2007 131 0,57 4,08 4,13 -30303,68 90 

_BCIC 2003 125 -1,93 -2,47 -1,00 -620008,72 70 

_BCIC 2004 70 -9,5 -165,09 -43,00 -637491,04 125 

_BCIC 2005 80 0,22 7,49 1,11 -228550,79 70 

_BCIC 2006 70 0,38 10,1 2,01 -249494,97 80 

_BCIC 2007 68 0,37 7,09 2,01 20956,30 70 

_BDMN 2003 2275 3,2 38,19 312,00 -229999,89 350 

_BDMN 2004 4375 4,51 35,13 490,75 1313129,49 2275 

_BDMN 2005 4750 3,19 24,22 407,71 1419877,93 4375 

_BDMN 2006 6750 2,4 15,09 268,91 789507,66 4750 

_BDMN 2007 8000 3,41 21,15 423,27 3146274,21 6750 

_BEKS 2003 95 3,23 36,18 55,00 -29413,18 90 

_BEKS 2004 145 1,06 7,5 16,00 -4403,02 95 

_BEKS 2005 75 -2,99 -40,63 -59,00 -46653,28 145 

_BEKS 2006 65 -0,96 -16,29 -17,00 -33030,90 75 

_BEKS 2007 70 0,13 1,01 1,00 -7469,27 65 

_BNII 2003 110 0,76 16,99 6,47 -1761589,01 50 

_BNII 2004 185 2,37 38,25 17,19 312291,10 110 

_BNII 2005 155 1,72 25,97 15,16 95314,92 185 

_BNII 2006 240 1,43 19,49 13,18 337998,93 155 

_BNII 2007 285 1,23 10,86 8,36 -344194,27 240 



Lanjutan: 
 

Sampel tahun 
harga 
(Rp) 

roa (%) roe (%) eps (Rp) eva (Rp) hargalalu (Rp) 

_BKSW 2003 250 0,39 3,89 6,74 -63934,21 775 

_BKSW 2004 170 0,37 3,19 6,56 -12399,43 250 

_BKSW 2005 400 0,3 3,82 6,92 -14264,40 170 

_BKSW 2006 460 0,36 3,81 8,61 17820,55 400 

_BKSW 2007 500 0,35 5,49 12,00 -10287,77 460 

_LPBN 2003 450 -1,48 -45,96 -131,61 -8316824,10 260 

_LPBN 2004 700 3,33 104,48 227,97 392487,90 450 

_LPBN 2005 1480 1,87 24,11 105,25 -1045531,17 700 

_LPBN 2006 1610 1,98 23,66 129,44 -1039866,95 1480 

_LPBN 2007 2175 2,92 27,05 188,45 -61103,39 1610 

_BMRI 2003 1000 2,78 27,53 229,00 -5581555,35 0 

_BMRI 2004 1925 3,19 26,41 262,15 2136455,09 1000 

_BMRI 2005 1640 0,47 2,76 30,00 -947637,02 1925 

_BMRI 2006 2900 1,12 11,12 118,00 -2354511,03 1640 

_BMRI 2007 3500 2,4 19,07 209,00 3053844,65 2900 

_MAYA 2003 135 0,94 2,08 3,86 -136037,46 135 

_MAYA 2004 300 2,11 13,11 25,83 64880,17 135 

_MAYA 2005 120 0,84 5,29 13,15 -21267,43 300 

_MAYA 2006 530 1,55 10,65 28,09 -88108,37 120 

_MAYA 2007 960 1,46 5,81 15,81 -35762,15 530 

_MEGA 2003 1150 3,24 32,51 283,00 -601,02 1000 

_MEGA 2004 1950 2,99 31,58 224,00 247394,16 1150 

_MEGA 2005 2050 1,25 15,11 129,00 50048,84 1950 

_MEGA 2006 2100 0,88 9,1 97,00 238910,05 2050 

_MEGA 2007 3150 2,33 25,52 320,00 -36491,30 2100 

_BNGA 2003 35 2,03 39,58 59,72 -187744,73 35 

_BNGA 2004 460 2,91 41,87 84,35 310655,56 35 

_BNGA 2005 405 2,1 21,07 60,07 205729,18 460 

_BNGA 2006 920 2,27 16,57 54,06 -538888,90 405 

_BNGA 2007 900 2,22 17,18 62,00 203679,15 920 

_NISP 2003 365 1,71 17,97 42,75 -212457,13 400 

_NISP 2004 775 2,5 26,87 70,39 231024,12 365 

_NISP 2005 770 1,52 14,79 48,79 34078,69 775 

_NISP 2006 850 1,55 11,01 48,02 212577,59 770 

_NISP 2007 900 1,31 8,71 45,29 102509,28 850 

_PNBN 2003 285 3 15,67 26,60 -913340,90 180 

_PNBN 2004 410 5,61 28,16 54,59 445158,58 285 

_PNBN 2005 420 2,27 14,14 31,48 145271,41 410 

_PNBN 2006 580 2,78 14,27 37,46 -463274,99 420 

_PNBN 2007 680 3,14 13,98 42,32 838130,38 580 

 

 

 

 



Lanjutan: 
 

Sampel tahun 
harga 
(Rp) 

roa (%) roe (%) eps (Rp) eva (Rp) 
hargalalu 

(Rp) 

_BNLI 2003 30 1,9 66,1 72,00 -6988174,76 25 

_BNLI 2004 750 2,3 42,7 80,42 -1473113,28 30 

_BNLI 2005 720 1,2 14,3 38,10 -504031,41 750 

_BNLI 2006 870 1,2 13,1 40,23 1027716,68 720 

_BNLI 2007 890 1,9 18,1 64,45 784680,85 870 

_BSWD 2003 345 2,45 11,38 32,00 -21892,37 310 

_BSWD 2004 400 2,34 12,09 37,00 12571,32 345 

_BSWD 2005 420 2,06 11,69 38,00 3442,62 400 

_BSWD 2006 700 1,28 7,76 26,68 -17313,34 420 

_BSWD 2007 900 1,17 7,4 27,38 247,38 700 

_BBIA 2003 550 2,31 17 61,00 -393821,09 700 

_BBIA 2004 825 2,66 17,75 49,00 148665,85 550 

_BBIA 2005 950 3,13 18,91 59,00 115053,69 825 

_BBIA 2006 970 3,47 16,04 65,00 -475735,81 950 

_BBIA 2007 1030 3,4 13,18 63,00 672951,45 970 

_BVIC 2003 50 0,69 8,77 8,00 -19702,45 35 

_BVIC 2004 70 1,54 14,79 20,86 1750,72 50 

_BVIC 2005 80 1,46 11,68 19,93 648,49 70 

_BVIC 2006 90 1,76 12,11 14,94 10371,59 80 

_BVIC 2007 152 1,64 15,41 22,73 65583,43 90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


