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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Perusahaan Sampel Penelitian 

4.1.1 PT Bank Artha Graha International  Tbk. 

Dikenal sebelumnya dengan nama PT Inter-Pacifik Bank, PT Inter-Pacifik 

Bank merupakan peleburan dari PT Inter-Pasifik Financial Coorpration pada 

tanggal 24 Febuary 1993, PT Inter-Pasifik telah menjalani operasinya sebagai 

sebuah lembaga keuangan non-bank selama 20 tahun, pada September 1973 PT 

Inter-Pacifik secara resmi mejalani usahanya sebagai lembaga keuangan non-

bank. Kantor pusatnya berada di Jakarta, pada tahun 1998 intitusi financial ini 

memperluas usahanya dengan membuka cabang di Surabaya, untuk meraih 

potensi bisnis di daerah Jawa Timur. Perusahaan ini go publick pada Agustus 

1990, listing di Bursa Efek Jakarat dan Bursa Efek Surabaya dengan menjual 5 

juta saham. Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankkan, yang 

dikeluarkan pada tanggal 25-Maret-1992, membuat PT Inter Pacifik memisahkan 

bidang usahanya menjadi dua yakni bank dan capital market operation, dan 

diharuskan memilih salah diantaranya. PT Inter Pacifik memilih bank sebagai 

bisnis utamanya. Maka dari itu PT Inter Pacifik Financial Operation berubah 

nama menjadi PT Inter Pacifik Bank, dan mempunyi anak perusahaan yakni PT 

Inter Pacifik Securities. Di tahun 1998 bank ini merubah namanya menjadi PT  

Bank Inter Pacifik Tbk. Pada tahun 2000 kembali merubah nama menjadi PT 

Bank Artha Graha International Tbk.   
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4.1.2 PT Bank Artha Niaga Kencana Tbk.  

PT Bank Artha Niaga Kencana sudah berdiri sejak 18- September 1969 di 

Surabaya. Perusahaan ini sebelumnya dikenal dengan nama PT Bank Surabaya 

Djaja. Berdasarkan keputusan menteri keuangan tertanggal 15 Desember 1969  

perusahaan ini memilih beroperasi dalam usaha perbankkan. Setelah mengalami 

perubahan dan perkembangan dalam kegiatan bank, maka pada tanggal 10 April 

1984 PT Bank Surabaya Djaja, merubah namanya menjadi PT Bank Artha Niaga 

Kencana. Dalam perkembangannya Bank "ANK" awalnya adalah sebuah bank 

kecil yang berkonsentrasi untuk menjalankan kegiatan bisninya hanya di 

Surabaya, tetapi karena tuntutan jaman maka Bank ANK memperluas usahanya 

dengan membuka cabang di Jawa Timur dan Jakarta padatahun 1989. Pada tahun 

1990 bank ANK mendapatkan status sebagai foreign exchange bank , karena 

status ini maka Bank ANK memfokuskan usahanya pada foreign transaction. Di 

tahun 2000 Bank ANK telah berhasil membuka 15 kantor, yakni 1 kantor pusat, 5 

kantor cabang utama, 9 kantor cabang pembantu. Sejak September 2000 Bank 

ANK sudah menjadi public company. Melakukan listing pada November 2000 di 

Bursa Efek Jakarta, dengan julmah sahan yang dijual 50 juta lembar pada 500 

rupiah perlembar. Hasil penjualan ini memberikan suntikan dana sebesar 25 juta. 

Dimana dana ni digunakan untuk membuka kantor cabang baru.  

4.1.3 PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk.  

Bank Bumiputera berdiri sejak 31 Juli 1989, tetapi baru mendapt ujun untuk 

beroperasi sebagai bank pada 4 Januari 1990. Kantor pusat Bank Bumiputera 

berada di Wisma Bumiputera Lantai 14 Jl Jendral Sudirman Kav 75, Jakarta. Pada 

tanggal 5 Desember 1997, perusahaan mendapatkan ijin sebagai bank devisa.  
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4.1.4 PT Bank Central Asia Tbk. 

PT Bank Central Asia Tbk, berkantor pusat di Wisma BCA Jalan Jendral 

Sudirman Kav 22-23 Jakarta. BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Febuari 

1957 dengan nama Bank Central Asia NV. Banyak hal telah dilalui sejak saat 

berdirinya itu, dan yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi di 

tahun 1997. Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem 

perbankkan di Indonesia.  Banyak nasabah yang menjadi panik lalu beramai-ramai 

menarik dana mereka. Akibatnya, bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah 

Indonesia. Badan Penyehatan Perbankkan Nasional lalu mengambil alih BCA 

tahun 1998. Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, 

BCA kembali pulih kembali dalam tahun yang sama. Di bulan Desember 1998, 

dana pihak ke-3 telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Aset BCA mencapai Rp 

67,93 triliun. Padahal di bulan Desember 1997 hanya Rp 53,36 triliun. 

Kepercayaan masyarakat pada BCA telah sepenuhnya pulih dan BCA diserahka 

BPPN ke Bank Indonesia di tahun 2000. Selanjutnya BCA mengambil langkah 

besar dengan menjadi perusahaan public. Penawaran saham perdana berlangsung 

di tahun 2000, dengan menjual saham sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi  

BPPN. Saat ini BCA terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, 

kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan risiko secara baik, dan komitmen 

pada nasabahnya baik sebagai bank transaksional maupun sebagai lembaga 

intermediasi financial. 

4.1.5 PT Bank Century Tbk. 

PT Bank Century Intervest Coorporation berdiri sejak thaun 1989. 

Perusahaan memulai usahanya sebagai bank umum pada 16 April 1990. Bank 
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Century go public pada tanggal 25 Juni 1997 di Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 

22 Oktober 2004 Bank Century melakukan merger dengan Bank Danpac dan 

Bank Picco, dan nama yang digunakan tetap yakni PT Bank Century Tbk  

4.1.6 PT Bank Danamon Tbk.  

PT Bank Danamon Indonesia Tbk, didirikan pada tahun 1956 dengan nama 

PT Bank Kopra Indonesia dan kini berkantor pusat di Menara Bank Danamon 

Jalan Prof DR,Satrio Kav E4/6 Mega Kuningan, Jakarta. Pada tahun 1976 

namanya menjadi Bank Danamon Indonesia hingga kini. Bank Danamon menjadi 

bank devisa swasta pertama di Indonesia tahun 1976 dan perseroan terbuka pada 

tahun 1989. Pada tahun 1997 sebagai akibat dari krisis moneter asia, bank 

Danamon mengalami kesulitan likuiditas dan diambil alih oleh Badan Penyehatan 

Perbankkan Nasional (BPPN) sebagai bank BTO. Pada tahun 2000 bank danamon 

bangkit menjadi salah satu pilar perbankkan nasional bersama empat bank lainnya  

Dalam kurun tiga tahun berikutnya bank danamon melakukan restrukturisasi luas 

mencakup manajemen, manusia, organisasi, sistem, nilai prilaku serta indentitas 

perusahaan. Upaya ini berhasil meletakkan fondasi maupun prasarana baru bagi 

perseroan guna meraih pertumbuhan berdasarkan tranparasi, rensponbilitas, 

integritas, dan profesionalisme. Pada tahun 2003 bank Danamon diambil alih oleh 

konsorsium Asia Finance Indoensia sebagai pemegang saham pengendali. Dengan 

kendali manajemen baru, serta 180 hari pemetaan modal bisnis dan strategi baru, 

bank Danamon terus menjalani perubahan transformasional yang dirancang untuk 

dijadikannya sebagai bank nasional terkemuka dengan pelaku regional unggulan.    
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4.1.7 PT Bank Eksekutif International Tbk. 

PT Bank Eksekutif International didirikan pada tahun 1992 dan kini 

berkantor pusat di Jl. Tomang Raya No 14 Jakarta. Memulai operasinya sebagai 

bank umum pada tanggal 9 Agustus 1993. Pada Juli 2001, Bank Eksekutif 

International melakukan penawaran public dengan jumlah 277,5 juta lembar 

saham.  

4.1.8 PT Bank International Indonesia Tbk. 

PT Bank International Indonesia berdiri sejak 15 Mei 1959 dan mendapat 

status sebagai bank devisa pada tahun 1988, dan kini berkantor pusat  di Plaza 

BII-Tower Lantai 6, Jl. M.H.Thamrin No 51, Jakarta. Melakukan penawaran 

public pada tahun 1989 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya., dan terus 

melakukan perluasan usaha serta perbaikan kinerja sehingga menjadi salah satu 

bank swasta terdepan, yang sesuai dengan visi bank tersebut yakni “Indonesian 

Best Bank”, dengan mengedepankan pelayanan kelas international serta 

melakukan inovasi produk. BII adalah salah satu bank swasta terbesar dengan 

jaringan international yang didukung oleh 230 cabang serta 700 mesin ATM yang 

tersebar di seluruh Indonesia serta di luar negri seperti di Mauritius, Mumbay, dan 

Cayman Island. . 

4.1.9 PT Bank Kesawan Tbk. 

PT Bank Kesawan Tbk berdiri sejak 28 April 1913 di Medan dengan nama 

NV Chunghwa Shangyeh Maatschappij. Pada 31 Maret 1962 perusahaan merubah 

namanya menjadi Bank Chunghwa Shangyeh. Pada tanggal 10 Maret 1965, 

berubah nama menjadi PT Bank Kesawan.   
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4.1.10 PT Bank Lippo Tbk. 

PT Bank Lippo berdiri sejak tahun 1948 dengan nama NV Bank Perniagaan. 

Bank ini sudah banyak melakukan perubahan seperti banyak merger dengan 

beberapa bank. Contohnya pada tahun 1977 yang sudah beubha nama menjadi PT 

bank Perniagaan, melakuakan merger dengan NV Central Commercial Bank. 

Pada tahun 1989 bank ini menjadi salah satu bank yang sukses melakukan merger 

dengan PT Bank Umum Asia dan beubah nama menjadi LippoBank ynag 

dipublikasikan pada saat melakuakan IPO Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek  

Surabaya. Pada tanggak 23 Desember 1998 bank ini berubah nama menjadi PT 

Bank Lippo setelah melakukan rapat umum pemegang saham. Nama tersebut 

digunakan hingga kini. Saat ini PT Bank Lippo berkantor pusat di Menara Asia 

Building, JL Raya Diponogoro No 101, Lippo Karawaci , Tanggerang.  PT Bank 

Lippo mempunyai visi menjadi nomor satu dalam penyediaan funding, clearing 

and intermediasi payments. Perkembangan jaringan bank Lippo tergoelng sangat 

cepat, dari 30 cabang pada tahun 1989 menjadi 363 cabang di 120 kota pada tahun 

2001. Bank ini fokus kepada penyediaan pinjaman untuk usaha menengah dan 

kecil. Sejak 29 Febuary 2004, Swissasia Global menjadi pemegang saham 

terbesar dengan jumlah 52,02%.   

4.1.11 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

PT Bank Mandiri (Persero) berdiri sejak Oktober 1998, pada saat krisis 

keuangan asia. Bank Mandiri merupakan produk merger dari empat bank 

pemerintah yakni Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor, 

Bank Pembangunan Indoenesia. Bank Mandiri berkantor pusat di Jl Gatot Subroto 

Kav 36-38 Jakarta. Bank Mandiri terus melakukan usaha agar menjadi yang 
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terbaik dengan bantuan sumberdaya manusia sebanyak 17.500 jiwa. Bank Mandiri 

menyediakan pelayanan keuangan bagi peruasahaan besar, menengah, atau kecil. 

Hingga kini Bank Mandiri telah melayani 6 juta perusahaan di seluruh Indonesia.  

4.1.12 PT UOB Buana Indonesia Tbk 

PT Bank Buana Indonesia Tbk berkantor pusat di Gedung Buana Indonesia 

Harmoni, Jl Gajah Mada no 1A Jakarta. Bank Buana didirikan pada tanggal 31 

Agustus 1956  dan mulai beroperasi sebagai bank umum sejak tanggal 1 

November 1956. Kemudian bank buana menjalani empat kali merger, dimulai 

dengan PT Bank Pembinaan Nasional yang berkedudukan di Bandung pada tahun 

1974, dan Bank Aman Makmur Jakarta pada tahun 1975. Bank buana 

memperolah ijin sebagai bank devisa pada tahun 1976. Pada tahun 1989 Bank 

buana bergabung dengan Mitshubitsi Bank untuk bersama-sama mendirikan bank 

joint venture dengan nama PT Mitshubitsi Buana Bank.  Pada tahun 1990 Bank 

Buana mendirikan bank joint venture dengan DBS Singapura dan Tat Lee Bank 

dengan nama PT DBS Tat Lee Bank. Pada tahun 1997 DBS Singapura melakukan 

take over terhadap mitsubisi bank yang mempunyai andil dalam PT Mitshubitsi 

Buana Bank dan berubah nama menjadi PT Tat Lee Buana Bank, Kemudian pada 

tahun 1999 PT Tat Lee Buana Bank mengganti nama dengan nama PT Kappel Tat 

Lee Buana Bank dan pada tahun 2000 melakukan go public dan menawarkan 

194.000.000 lembar saham dengan nilai buku rp 500/saham. Harga penawaran 

700. Pada tahun 2004 United Overseas Bank Limited (UOB) Singpore membeli 

23% saham Bank Buana. Sampai sekarang UOB memiliki 61,1% dri Bank Buana 

Indonesia.   
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4.1.13 PT Bank Mayapada Tbk. 

Bank Mayapada berdiri sejak tahun 1989 dengan nama PT Bank Mayapada 

International. Pada tahun 1995 berganti nama menjadi PT Bank Mayapada 

International. Pada tahun 1993 mendapat ijin sebagai Bank Devisa. Dan kini 

berkantor pusat di Mayapada Tower Ground Lanatai 2 Jl Jendral Sudirman Kav 

28 Jakarta. Untuk meningkatkan pelayanan dan membangun jaringan nasional 

maka Bank Mayapada memperluas kantornya di Surabaya, Semarang, Solo, 

Denpasar. Sebagai usaha meningkatkan pelayanan maka Bank Mayapada 

meluncurkan homepage yakni www.bankmayapada.com 

4.1.14 PT Bank Mega Tbk   

PT Bank Mega Tbk didirikan dengan nama PT Bank Karman yang 

berkedudukan di Surabaya pada tahun 1969 dan kini berkantor pusat di Menara 

Bank Mega Jl Kapten Tendean No 12-14A Jakart. Pada tahun 1992 berganti nama 

menjadi PT Mega Bank dan berkedudukan di Jakarta.  Perusahaan ini merupakan 

bank swasta nasional dengan pertumbuhan jaringan yang cepat dengan 

mempunyai lebih dari 60 kantor cabang online di kota-kota besar di seluruh 

Indonesia. Pada tahun 1998 memperoleh status Bank Kategori A dengan tingkat 

CAR 34% jauh diatas ketentuan minimun 4%. Pada tahun 30-9-1999 

mengakuasisi PT Mega Capital Indonesia, perusahaan ini melakukan penjualan 

reksa dana dan berfungsi sebagai manajer investasi. Pada tahun 2000 terjadi 

perubahan nama dari PT Mega Bank menjadi PT Bank Mega Tbk, dilakukan pada 

tanggal 1- Januari 2000. Pada tangal 1 Maret 2000 Bank Mega Tbk Melakukan 

IPO, Bank Mega menjual sahamnya sebanyak 112.500 juta lembar. Tepatnya pada 

http://www.bankmayapada.com
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tanggal 17 April 2000 Bank Mega resmi memperdagangkan sahamnya di lantai 

bursa. 

4.1.15 PT Bank Negara Indonesia Tbk    

Bank ini didrikan pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank sentral dengan nama 

“Bank Negara Indonesia” berdasarkan PP Pengganti UU No 2 Tahun 1946. 

Selanjutnya berdasarkan UU No 17 Tahun 1968 BNI ditetapkan menjadi BNI 46 

dan statusnya diubah menjadi Bank Umum Milik Pemerintah berdasarkan PP No 

19 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 telah dilakukan penyesuaian badan hukum 

BNI menjadi perusahaan perseroan. Perusahaan melakukan fist issue pada tanggal 

25 November 1996  dengan jumlah saham 1,805.032,000 dengan harga perdana 

850,000 dan BNI menjadi bank pertama yang listing di BEJ (Bursa Efek Jakarta) 

dan BES (Bursa Efek Surabaya) 

4.1.16 PT Bank Niaga Tbk.   

PT Bank Niaga Indonesia Tbk berkantor pusat di Gedung Graha Niaga Jalan 

Jendral Sudirman Kav 58 Jakarta. Perusahaan ini memulai operasinya pada tahun 

1955 sebagai bank bercabang tungal dan memperoleh lisensi untuk beroperasi 

pada transaksi penukaran pada tahun 1974. Pada tahun 1982 Bank Niaga 

menerapkan jaringan banking online antar cabang dan menjadi salah satu bank 

yang pertama di Indonesia. Bank Niaga merupakan pioner dalam penggunakan 

jasa ATM yang mulai diberlakukan padatahun 1987. Pada bulan juni 1989 Bank 

Niaga melakukan IPO di bursa Efek Jakarta. Pada akhir 1995 perusahaan ini telah 

memilki 57 kantor cabang di seluruh Indonesia dan telah memperluas jaringannya 

ke luar negri dengan kantor di Los Angeles, The Cayman Island dan Hongkong.  
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4.1.17 PT Bank NISP Tbk    

Perusahaan ini didirikan tnggal 4 April 1941 di Kota Bandung dengan nama 

NV Nederlandsh Indische En Deposito Bank dan merupkan bank tertua keempat 

di Indonesia. Saat ini Bank NISP  berkantor pusat di Jl Tman Cibeluenyi Selatan 

No 31 Bandung . Pada permulnya beroperasi sebagai bank penyimpanan dan 

perusahaan ini memperoleh status sebagai bank komersial pada tahun 1967. Pada 

tahun 1972 Bank NISP menjalani aliansi kerjasama dengan bank Perdana dalam 

hal pembiayaan dan bantun teknis. Peningkatan status Bank Devisa diperoleh 

Bank NISP pada tahun 1990. Pada tanggal 20 Oktober 1994 Bank NISP 

mencatatkn sahamnya di BEJ dan menjadi Bank Public. Pada tahun 1995 dan 

1996 Bank NISP memperoleh Sertifikat ISO 9002 untuk divisi Treasuring dan 

Lembaga Keuangan. Sertifikat ISO ini menjadikan Bank NISP sebagai salah satu 

bnak di kawasan ASEAN yang menerapkan manajemen mutu. Januari 2001 

sertifikat ISO 9002 ditingkatkn menjadi ISO 9001-2000. Pada program 

rekapitalisasi perbankkan tahun 1997 Bank NISP mendpt peringkat A. Di tingkat 

international kepercyaan terhadap Bank NISP semakin nyata, OCBC Singapore 

salah satu bank terbesar di sia Tenggara masuk sebagai pemegang saham NISP 

sejak April 2004. Dengan kepemilikan saham NISP sebesar 22,50% OCBC bank 

menjadi pemegang saham terbesar kedua.  

4.1.18 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.  

PT Bank Nusantara Parahyangan berdiri sejak January 1972 dengan nama 

PT Bank Pasar Karya Parahyangan. Untuk mengakomodasi pembangunan 

lingkungan bisnisnya pada tahun 1989 status bank ini berubah menjadi bank 

umum dengan nama PT Bank Nusantara Parahyangan. Pada Oktober 2000 BNP 
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melakukan public offering untuk meningkatkan usahanya dan untuk 

meningkatkan modalnya. BNP mempunyai 1 kantor pusat di Jl Ir Djuanda No 95 

Bandung, Jawa Barat. Daan 18 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.   

4.1.19 PT Bank Pan Indonesia. 

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1971, yang meruapakan merger dari tiga 

bank yakni PT Bank Industri dan Dagang Indonesia, PT Bank Kemakmuran , dan 

PT Industri Djaja Indonesia. Mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada tahun 

1972. Setelah itu  perusahaan mengambil alih 4 bank yakni PT Bank Abadi, PT 

Bank Lingga Harta, PT Bank Pembangunan Ekonomi, PT Bank Pembangunan 

Sulawesi. Perusahaan mempunyai 100 kantor domestic, 20 kantior cabang utama 

dan 80 kantor cabang pembantu yang tersebar di kota-kota penting di Indonesia. 

Dan mempunyai 2 kantor di luar negeri yakni di Cayman dan Cook Island. 

Sedangkan kantor pusatnya berada di Panin Bank Center Building, Jl Jendral 

Sudirman Kav 1 Senayan, Jakarta. Bank Pan juga mealukan kerjasama dengan 

beberapa bank luarnegri seperti Day-Ichi Kangyo Bank, Nippon Credit, ANZ. 

Pada tahun 1999 Bank Pan melakukan kerjasama dengan ANZ. Pada tahun 2002 

Bank Panin tercatat sebagai salah satu bank terbesar. Pada tahun 2003 mendapat 

peringkat ke-7 sebagai bank swsta terbesar, dengan total aset 18,86 miliar, 154 

kantor cabang, lebih dari 3000 TM, dan 2,500 karyawan.  

4.1.20 PT Bank Permata Indonesia Tbk 

Pada 18 Febuary 2002, PT Bank Bali, PT Bank Universal Tbk, PT Bank 

Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT Bank  Patriot melakukan merger 

menjadi sebuah bank yang bernama Bank Permata. Aktivitas utamanya 

menyediakan pelayanan bank umum seperti tabungan, pinjaman, bankassurance, 
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dan electronic banking serta beberapa produk tambahan seperti investment loans, 

working capital loans, letters of credits, trade related and dealer financing. Bank 

Permata mempunyai 318 kantor cabang, 52 ATM yang tersebar di 36 kota di 

Indonesia. Jaringan kerjanya juga dilengkapi dengan mobile banking, internet 

banking dan call centers 

4.1.21 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 

Pada awalnya BRI didirikan di Purwekwerto Jawa Tengah dengan nama 

Bnak Bantuan dan Simpanan milik kaum priyayi yang berkebngsaan Indonesia. 

Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari 

kelahiran BRI. Pada waktu itu melalui Perpu No 41 Tahun 1960 dibentuk Bank 

Koperasi Tani dan Nelayan BKTN yang merupakan peleburan dari BRI., Bank 

Tani Nelayan dan Nederlands maatschappji.  Sejak 1 Agustus 1992 berdasrkaan 

UU Perbankkan No 7 Thaun 1992 dan PP RI No 21 Tahun 1992 status BRI 

berubah menjadi PT Bank Rakyat Indoenesia (Persero ) yang kepemiliknnya 

masih 100% di tangan pemerintah. BRI yang sejak didirikannya selalu berdasar 

kepada pelayanan masyarakat kecil dan sampai sekarang terus konsisten.  

4.1.22 PT Bank Swadesi Tbk.  

Berdiri di Surabaya sejak September 1968 sebagai Bank Pasar Swadesi, 

beroperasi sebagai bank umum pada 2 September 1989. Pada tahun 1992 

perusahaan membuka bisnis money changer. Dan pada 11 November 2004 

mendapat ijin sebagai Bank Devisa.  Berkantor pusat di Jl K.H.Samanhudi No 37, 

Jakarta.    
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4.1.23 PT Bank Victoria International Tbk  

Bank Victoria International berkantor pusat di gedung Bank Panin Senayan 

Ground Floor, Jl Jendral Sudirman No 1, Jakarta. Bank Victoria didirikan pada 

tanggal 28 Oktober 1992 dan mendapat ijin sebagai bank umum pada 10 Agutus 

1994.  Pada tahun 1997 Bank Victoria mendapat ijin sebagai bank devisa. Bank 

Victoria menjadi bank public pada tahun 199 dengan penawaran perdana sejumlah 

250 juta lembar saham  dengan harga 100/saham.  

4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian  

4.2.1 Harga Saham   

Harga saham merupakan cerminan kerja dari emiten. Apabila kinerja 

perusahaan meningkat maka nilai perusahaan akan semakin tinggi yang di dalam 

bursa efek akan dioperasikan pasar dalam bentuk kenaikan harga saham 

perusahaan tersebut. Rata-rata harga saham sampel penelitian tampak dalam     

Tabel 4.1  

Tabel 4.1 

Gambaran Harga Saham Sampel Penelitian Tahun 2005-2007  

         (dalam rupiah) 

NO EMITEN   
HARGA SAHAM     

      

TAHUN   

    

2005

 

2006

 

2007

 

Rata-Rata 2005-
2007 

1 Bank Artha Graha International 50 45

 

100

 

65

 

2 Bank Artha Niaga Kencana Tbk 830 1070

 

1070

 

990

 

3 Bank UOB Buana Tbk 950 970

 

1030

 

983.3333333

 

4 Bank Bumi Putera Tbk 120 90

 

131

 

113.6666667

 

5 Bank Central Asia Tbk 3400

 

5200

 

7300

 

5300

 

6 Bank Century Tbk 80 70

 

68

 

72.66666667

 

7 Bank Danamon Indonesia Tbk 4750

 

6750

 

8000

 

6500

 

8 Bank Eksekutif Indoensia Tbk 75 65

 

70

 

70

 

9 
Bank International Indonesia 
Tbk 155 240

 

285

 

226.6666667

 

10 Bank Kesawan Tbk 400 460

 

500

 

453.3333333
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11 Bank Lippo Tbk 1480

 
1610

 
2,175

 
1755

 
12 Bank Mandiri  Tbk 1640

 
2900

 
3,500

 
2680

 
13 Bank Mayapada Tbk 120 530

 
960

 
536.6666667

 
14 Bank Mega Tbk 2050

 
2100

 
3,500

 
2550

 
15 Bank Negara Indonesia Tbk 1280

 
1870

 
1970

 
1706.666667

 
16 Bank Niaga Tbk 405 920

 
900

 
741.6666667

 
17 Bank NISP Tbk 770 850

 
900

 
840

 

18 
Bank Nusantara Parahyangan 
Tbk  700 700

 

1,510

 

970

 

19 Bank Pan Indonesia Tbk 420 580

 

680

 

560

 

20 Bank Permata Tbk 720 870

 

940

 

843.3333333

 

21 Bank Rakyat Indonesia Tbk 3025

 

5120

 

7,400

 

5181.666667

 

22 Bank Swadesi Tbk 420 700

 

900

 

673.3333333

 

23 Bank Victoria International Tbk 80 90

 

152

 

107.3333333

   

Rata-rata 1040

 

1470

 

1915

     

Tertinggi 4750

 

6750

 

8000

     

Terendah 50

 

45

 

68

    

Sumber: JSX Statistik 2005-2007   

Tabel 4.1 menunjukkan pergerakan harga saham perbankan yang menjadi 

sampel penelitian dari tahun 2005-2007. Pada tahun 2005 rata-rata harga saham 

perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian  adalah Rp.1040, dengan 

harga tertinggi dicapai oleh Bank Danamon Indonesia. Ini membuktikan bahwa 

pada tahun tersebut saham Bank Danamon sedang naik dan diminati oleh banyak 

investor. Sedangkan harga terendah dicapai oleh Bank Artha Graha, ini 

membuktikan bahwa pada tahun tersebut harga saham Bank Artha Graha sedang 

tidak diminati yang dimungkinkan oleh berbagai faktor. Beberapa bank yang  

harga sahamnya di atas rata-rata yakni Bank Central Asia, Bank Mandiri, Bank 

Lippo, Bank Mega, BNI, BRI. Bisa dikatakan bahwa bank-bank yang mempunyai 

harga saham di atas rata-rata adalah bank-bank besar dan senior dibidang 

perbankkan, kecuali Bank Mandiri yang baru berusia 7 tahun pada tahun 2005 

sudah mampu menyaingi bank-bank yang lebih tua. Pergerakan saham 

perbankkan yang menjadi sampel penelitian pada tahun 2005 dapat dilihat pada 

grafik 4.1 pada berikutnya. 
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Grafik 4.1 

Harga Saham Sampel Penelitian Tahun 2005 
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Sumber: Data sekunder, 2008  

Dari Grafik 4.1 dapat dilihat bahwa pergerakan harga saham perbankkan 

yang menjadi sampel penelitian di tahun 2005 sangat fluktutaif. Sumbu emiten 

menunjukkan nomor urut emiten yang ada pada Tabel 4.1, sedangkan sumbu 

harga saham menunjukkan harga saham emiten  

Untuk tahun 2006 rata-rata harga saham perbankkan yang menjadi sampel 

penelitian adalah Rp.1469,57 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

Harga saham tertinggi adalah Rp.6720 yang dicapai oleh Bank Danamon, ini 

membuktikan bahwa Bank Danamon tetap konsisten dalam menjaga kinerjanya, 

bahkan mengalami peningkatan. Sedangkan untuk harga saham terendah adalah 

Rp 45, yang juga dicapai oleh Bank Artha Graha, dalam dua tahun berturut-turut 

Bank Artha Graha menempati posisi terendah dalam harga saham perusahaan 

perbankkan. Pada tahun 2006 investor belum juga melihat adanya perbaikan 

kinerja dari Bank Artha Graha sehingga belum berani untuk membeli saham bank 
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tersebut. Beberapa perusahaan yang harga sahamnya di atas rata-rata untuk tahun 

2006 masih sama dengan tahun 2005. Grafik harga saham perusahaan perbankkan 

yang menjadi sampel penelitian untuk tahun 2006 dapat dilihat pada Grafik 4.2. 

Grafik 4.2 

Harga Saham Sampel Penelitian Tahun 2006 
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Sumber: Data sekunder, 2008  

Dari Grafik 4.2 dapat dilihat bahwa harga saham perbankkan yang menjadi 

sampel penelitian pada tahun 2006 sangat fluktutif tetapi grafiknya tidak setajam 

pada tahun 2005. Sumbu emiten menunjukkan nomor urut emiten yang ada pada 

Tabel 4.1, sedangkan sumbu harga saham menunjukkan harga saham emiten  

Untuk tahun 2007 harga saham rata-rata adalah 1914, ini mengalami 

peningkatan dari rata-rata harga saham pada tahun sebelumnya. Untuk harga 

saham tertinggi masih dicapai oleh Bank Danamon dengan harga Rp. 8000, 

selama tiga tahun berturut-turut harga saham Bank Danamon belum terkalahkan 

oleh bank lainnya, bahkan oleh Bank Mandiri yang dinobatkan oleh majalah SWA 

pada tahun 2007 menjadi bank terbaik. Tetapi Bank Rakyat Indonesia pada tahun 

2007 juga mulai menyaingi Bank Danamon dengan harga saham Rp 7.400. Untuk 
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harga saham terendah dicapai oleh Bank Century dengan harga Rp 68. Sedangkan 

harga saham  Bank Artha Graha yang sudah dua tahun paling rendah, mengalami 

peningkatan dengan  harga Rp 100. Sedangkan untuk bank yang mempunyai 

harga rata-rata masih dicapai oleh bank yang sama untuk tahun 2005 dan 2006. 

Grafik harga saham perbankkan tahun 2007 dapat dilihat pada Grafik 4.3 

Grafik 4.3 

Harga Saham Sampel Penelitian Tahun 2007 
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Sumber: Data Sekunder,  2008   

Dari Grafik 4.3 dapat dilihat bahwa harga saham perbankkan tahun 2007 

sangat fluktutif. Grafik untuk tahun 2007 terlihat sangat tajam Sumbu emiten 

menunjukkan nomor urut emiten yang ada pada tabel 4.1, sedangkan sumbu harga 

saham menunjukkan harga saham emiten 

4.2.2 Earning Per Share   

EPS merupakan rasio perbandingan antara tingkat keuntungan bersih yang 

diperoleh perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Pertumbuhan EPS 

merupakan gambaran perkembangan perusahaan yang menunjukkan prospek 
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perusahaan di masa yang akan datang. Rincian EPS perusahaan sampel tampak 

dalam Tabel 4.2 pada halaman berikutnya. 

Tabel 4.2  

EPS Sampel Penelitian Tahun  2005-2007 
(dalam X) 

NO EMITEN . EPS     

      

TAHUN

   

RATA-RATA  

          

TAHUN 2005-
2007 

    

2005 2006 2007   
1 Bank Artha Graha International 0.77 6.11 3.65 3.51 
2 Bank Artha Niaga Kencana Tbk 63 63 20.22

 

48.74 
3 Bank UOB Buana Tbk 60 62 50 57.33333333 
4 Bank Bumi Putera Tbk -24 2 4 -6 
5 Bank Central Asia Tbk 292 344 364 333.3333333 
6 Bank Century Tbk 1 2 2 1.666666667 
7 Bank Danamon Indonesia Tbk 407.1

 

269 420.6

 

365.56 
8 Bank Eksekutif Indoensia Tbk -57 -17 0.96 -24.34666667 

9 
Bank International Indonesia 
Tbk 15 13 8.32 12.10666667 

10 Bank Kesawan Tbk 6 8 14.8 9.6 
11 Bank Lippo Tbk 105 129 118.3

 

117.4433333 
12 Bank Mandiri  Tbk 30 118 209.5

 

119.1533333 
13 Bank Mayapada Tbk 13.15

 

28.09 15.05

 

18.76333333 
14 Bank Mega Tbk 126 93 251.9

 

156.9533333 
15 Bank Negara Indonesia Tbk 106.5

 

145 58.79

 

103.4366667 
16 Bank Niaga Tbk 69.16

 

54.04 62.53

 

61.91 
17 Bank NISP Tbk 42 48 35.48

 

41.82666667 

18 
Bank Nusantara Parahyangan 
Tbk  179 96 52.02

 

109.0066667 
19 Bank Pan Indonesia Tbk 31.48

 

32.47 42.17

 

35.37333333 
20 Bank Permata Tbk 39 40 42.55

 

40.51666667 
21 Bank Rakyat Indonesia Tbk 316 347 294.1

 

319.0333333 
22 Bank Swadesi Tbk 38 27 21.89

 

28.96333333 
23 Bank Victoria International Tbk 16 15 23.19

 

18.06333333 

  

Rata-Rata 81.53

 

83.68

 

92

    

Tertinggi 407.1

 

347

 

420.6

 

. 

  

Terendah -57

 

-17

 

0.96

 

. 
Sumber: Indonesia Capital Market Directory 2007 dan www.idx.com/emiten/submitted  /offline    

Tabel 4.2 menunjukkan perkembangan EPS perusahaan perbankan yang 

menjadi sampel penelitian dari tahun 2005-2007. Dalam kurun waktu tiga tahun 

yakni 2005-2007 rata-rata EPS perbankan mengalami peningkatan. Ini 

membuktikan bahwa kinerja perbankan di Indonesia setiap tahunnya semakin 

http://www.idx.com/emiten/submitted
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bertambah baik. Pada tahun 2005 EPS tertinggi diperoleh Bank Danamon dengan 

angka 407.08, kalau dibandingkan dengan bank lainnya Bank Danamon jauh 

memimpin. Sedangkan untuk EPS yang terendah dicapai oleh Bank Eksekutif 

Indonesia dengan angka –57, ini menujukkan bahwa Bank Eksekutif tidak mampu 

untuk memberikan tingkat keuntungan atau laba kepada pemegang saham biasa, 

bahkan harus menunda pembagian dividen karena EPS menunjukkan angka 

negatif.   

Pada tahun 2006 EPS tertinggi dicapai oleh Bank Rakyat Indonesia, dengan 

nilai 347 jumlah tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, ini 

menjadikan bukti bahwa kinerja Bank Rakyat Indonesia mengalami peningkatan. 

Sedangkan EPS Bank Danamon pada tahun 2006  adalah sebesar 269, jatuh 

hampir 50% dari tahun sebelumya. Untuk EPS terendah pada tahun 2006 dicapai 

oleh Bank Eksekutif Indonesia dengan angka -17, jumlah tersebut merupakan 

peningkatan dari jumlah tahun sebelumnya bahkan peningkatan sebesar 3 kali dari 

tahun sebelumnya. Jumlah tersebut membuktikan bahwa Bank Eksekutif 

Indonesia dalam kurun waktu satu tahun 2006 bisa memperbaiki kinerja 

perusahaannya, walaupun masih juga minus. Pada tahun 2006 beberapa bank 

mengalami penurunan atau kenaikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan yang 

paling tajam dicapai oleh Bank Negara  Indonesia dari 106,42 menjadi 145.     

Pada tahun 2007 EPS tertinggi dicapai oleh Bank Danamon dengan angka 

yang dicapai yakni 420,6, jumlah ini merupakan peningkatan dari tahun 

sebelumnya peningkatan tersebut mencapai 50%. Dalam kurun waktu satu tahun 

Bank Danamon berhasil mengkoreksi EPSnya hingga mengalami peningkatan 

50%. Sedangkan untuk EPS terendah dicapai oleh  Bank Eksekutif Indonesia 
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dengan angka .0,96, jumlah tersebut merupakan peningkatan dari tahun 

sebelumnya bahkan peningkatan tersebut sangat tajam yakni dari -17 menjadi 

0,96. Jumlah EPS tersebut menjadi pembuktian bahwa pada tahun 2007 Bank 

Eksekutif Indonesia berhasil memperbaiki kinerja perusahaannya.   

Dari tahun 2005-2007 Bank Mandiri secara perlahan mengalami 

peningkatan dari jumlah 30 di tahun 2005 sampai ke 209,46 pada tahun 2007. 

Jumlah tersebut menjadi pembuktian bahwa selama kurun waktu tiga tahun yakni 

dari tahun 2005-2007 kinerja Bank Mandiri terus mengalami peningkatan yang 

sangat tajam. Peningkatan EPS yang bertahap juga dialami oleh Bank Central 

Asia, Bank Eksekutif Indoensia, Bank Kesawan, Bank Niaga dan Bank Victori 

International. Sedangkan untuk bank yang paling fluktuatif adalah Bank 

Danamon, Bank Negara Indonesia, dan Bank Mega. Agar lebih jelas dapat 

melihat kepada Grafik 4.4 yang menunjukkan fluktuatif dari EPS sampel 

penelitian tahun 2005-2007. 

Grafik 4.4 

EPS Sampel Penelitian Tahun  2005-2007  

Sumber: Data sekunder, 2008 
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Series 1, dengan garis berwarna biru merujuk kepada tahun 2005, series 2, 

untuk tahun 2006, Series 3 untuk tahun 2007.  

4.2.3  Price Earning Ratio 

Rasio PER mengindikasikan suatu tingkat pertumbuhan perusahaan. Rasio 

ini menujukkan berapa kali earning yang diberikan oleh  perusahaan pada harga 

saham tertentu. Rincian dari PER perusahaan sampel penelitian tampak dalam         

Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

PER Sampel Penelitian Tahun 2005-2007 

(dalam X) 
NO EMITEN . PER     

      

TAHUN

   

RATA-RATA 

          

TAHUN 2005-
2007 

    

2005 2006 2007   
1 Bank Artha Graha International 65.5 7.33 20.53

 

31.12 
2 Bank Artha Niaga Kencana Tbk 13.2 16.05 16.08

 

15.11 
3 Bank UOB Buana Tbk 15.84

 

15.77 15.77

 

15.79333333 
4 Bank Bumi Putera Tbk -5 56.77 31.72

 

27.83 
5 Bank Central Asia Tbk 11.64

 

5.11 20.1 12.28333333 
6 Bank Century Tbk 72.19

 

44.64 23.58

 

46.80333333 
7 Bank Danamon Indonesia Tbk 25,18

 

19,02 12.09

 

12.09 
8 Bank Eksekutif Indoensia Tbk -131 -388 54.55

 

-154.8166667 

9 
Bank International Indonesia 
Tbk 10.22

 

18.21 34.25

 

20.89333333 
10 Bank Kesawan Tbk 67.16

 

55.63 25.39

 

49.39333333 
11 Bank Lippo Tbk 14.08

 

12.45 11.54

 

12.69 
12 Bank Mandiri  Tbk 54.84

 

24.65 17.33

 

32.27333333 
13 Bank Mayapada Tbk 9.12 18.87 47.85

 

25.28 
14 Bank Mega Tbk 16.29

 

22.5 9.38 16.05666667 
15 Bank Negara Indonesia Tbk 12.9 14.96 25.64

 

17.83333333 
16 Bank Niaga Tbk 8.79 17.02 14.44

 

13.41666667 
17 Bank NISP Tbk 18.54

 

17.7 20.93

 

19.05666667 

18 
Bank Nusantara Parahyangan 
Tbk  3.91 7.3 21.77

 

10.99333333 
19 Bank Pan Indonesia Tbk 13,33

 

17.82 15.79

 

16.805 
20 Bank Permata Tbk 18.35

 

21.6 20 19.98333333 
21 Bank Rakyat Indonesia Tbk 9.56 14.86 18.9 14.44 
22 Bank Swadesi Tbk 11.08

 

26.23 30.83

 

22.71333333 
23 Bank Victoria International Tbk 5.05 6.02 5.68 5.583333333 

  

Rata-Rata 14.39

 

2.431

 

22.35

     

Tertinggi 72.19

 

56.77

 

54.55
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Terendah -131

 
-388

 
5.68

   
Sumber: Indonesia Capital Market Directory 2007 dan www.idx.com/emiten/submitted  /offline  

Tabel 4.2 menunjukkan perkembangan dari PER perbankkan dari tahun 

2005-2007. Rata-rata PER perbankkaan yang menjadi sampel penelitian  dari 

tahun 2005-2007 adalah sebesar 13, 06. Pada tahun 2005 PER tertinggi dicapai 

oleh Bank Century dengan angka 72,19, ini menunjukkan bahwa Bank Century 

dengan harga saham pada tahun 2005 berhasil memberikan earning sebesar 72,19 

kali kepada pemegang saham. Angka ini sering digunakan sebagai indikator dari 

kinerja perusahaan. Sedangkan PER terkecil dicapai oleh Bank Eksekutif 

Indonesia dengan angka -131. Dalam hal ini Bank Eksekutif Indonesia tidak 

berhasil memberikan earning kepada pemegang saham. Bahkan earning yang 

dihasilkan adalah negatif. Pada tahun 2006 secara keseluruhan PER perusahaan 

perbankkan mengalami penurunan. Yang terbukti dari pencapaian PER tertinggi 

hanya sebesar 56,77 yang dicapai oleh Bank Bumiputera, angka ini merupakan 

hasil peningkatan PER yang signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 

-5. Dalam kurun waktu satu tahun Bank Bumiputera berhasil memperbaiki rasio 

PERnya, bahkan dengan peningkatan yang drastis. Untuk PER terkecil pada tahun 

2006 dicapai oleh Bank Eksekutif Indonesia dengan nilai PER sebesar -38, jumlah 

ini adalah penurunan dari tahun sebelumnya yang juga mengalami minus. Ini 

menunjukkan bahwa Bank Eksekutif Indonesia dalam kurun waktu satu tahun  

belum bisa memberikan earning kepada pemegang saham dengan harga saham di 

tahun 2006. Pada tahun 2006 ada beberapa bank yang mengalami penurunan PER 

yang sangat tajam diantaranya adalah Bank Artha Graha, Bank Century, Bank 

Mandiri, Bank Central Asia . Sedangkan untuk beberapa bank yang mengalami 

http://www.idx.com/emiten/submitted
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kenaikan EPS yang tajam adalah Bank  International Indonesia, Bank Mayapada, 

dan  Bank Niaga  

Pada  tahun 2007 PER tertinggi dicapai oleh Bank Eksekutif Indonesia 

dengan nilai 54,55. Ini merupakan peningkatan yang sangat tajam padahal dalam 

dua tahun sebelumnya Bank Eksekutif Indonesia mengalami minus dalam  nilai  

PERnya. Angka ini membuktikan bahwa Bank Eksekutif Indonesia melakukan 

perubahan dalam manajemennya sehingga terjadi peningkatan kinerja. 

Sedangkaan untuk PER terendah dicapai oleh Bank Victoria International, dengan 

nilai 5,68. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya walaupun 

peningkatan yang terjadi tidak begitu tajam. Pada tahun 2007 rata-rata PER 

perbankkan mengalami penurunan tetapi penurunan yang terjadi tidak begitu 

tajam. Dari tahun 2005-2007 PER ada beberapa bank yang mengalami 

peningkatan yang bertahap diantaranya adalah Bank Mayapada dan Bank Niaga. 

Sedangkan bank yang paling fluktuatif adalah Bank Bumiputra.  

Grafik 4.5 

PER Sampel Penelitian  Tahun 2005-2007  

Sumber: Data Sekunder,  2008 
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Sumbu X menunjukkan nomor emiten, dimana nomor tersebut 

menunjukkan nama emiten yang dapat dilihat pada Tabel 4.3. Series 1 merujuk 

kepada tahun 2005, series 2 merujuk kepada tahun 2006, series 3 merujuk kepada 

tahun 2007.  

4.2.4 Return On Equity  

Return On Equity menunjukkan kepada tingkat pengembalian yang diterima 

atas ekuitas yang dimiliki pemegang saham. Hal umum jika ROE dijadikan dasar 

dari kinerja perusahaan. Rincian ROE perbankkan yang menjadi sampel penelitian 

di tahun 2005-2007 tampak dalam Tabel 4.4. 

Tabel 4.4  

ROE Sampel Penelitian Tahun 2005-2007 
(dalam %) 

NO EMITEN   ROE     

      

TAHUN

   

RATA-RATA 

          

TAHUN 2005-
2007 

    

2005 2006 2007   
1 Bank Artha Graha International 5.86 7.59 5.22 6.223333333 
2 Bank Artha Niaga Kencana Tbk 13.45

 

1 2.69 10.05

 

11.75 
3 Bank UOB Buana Tbk 22.69

 

17.97 13.06

 

17.90666667 

4 Bank Bumi Putera Tbk 
-

23.57

 

2.53 5.34 -5.233333333 
5 Bank Central Asia Tbk 52 33 31 38.66666667 
6 Bank Century Tbk 6.08 6.47 5.18 5.91 
7 Bank Danamon Indonesia Tbk 34.91

 

22.28 30.59

 

29.26 
8 Bank Eksekutif Indoensia Tbk -50.8 -16.49 0.59 -22.23333333 

9 
Bank International Indonesia 
Tbk 19.46

 

14.15 7.06 13.55666667 
10 Bank Kesawan Tbk 3.87 4.87 7.92 5.553333333 
11 Bank Lippo Tbk 20 17.29 18.36

 

18.55 
12 Bank Mandiri  Tbk 5.31 10.75 21.66

 

12.57333333 
13 Bank Mayapada Tbk 7.17 14,25 4.87 6.02 
14 Bank Mega Tbk 20.66

 

11.84 19.82

 

17.44 
15 Bank Negara Indonesia Tbk 18.96

 

19.19 8.6 15.58333333 
16 Bank Niaga Tbk 18.82

 

19.46 19.74

 

19.34 
17 Bank NISP Tbk 14.64

 

13.56 8.65 12.28333333 

18 
Bank Nusantara Parahyangan 
Tbk  24.77

 

15.66 14.39

 

18.27333333 
19 Bank Pan Indonesia Tbk 17.11

 

15.56 17.46

 

16.71 

20 Bank Permata Tbk 
1 

5.76 1 2.10 13 13 



   

91

 
21 Bank Rakyat Indonesia Tbk 42 34.99 28.31

 
35.1 

22 Bank Swadesi Tbk 10.5 7.12 7.87 8.496666667 
23 Bank Victoria International Tbk 17.5 12.53 12.16

 
14.06333333 

  
Rata-Rata 13.7

 
13.52

 
13.52

 
13.57764559 

  
Tertinggi 52

 
34.99

 
31

     
Terendah -50.8

 
-16.49

 
0.59

    

Sumber: Indonesia Capital Market Directory 2007 dan www.idx.com/emiten/submitted  /offline  

Tabel 4.3 menunjukkan ROE perusahaan perbankkan dari tahun 2005-2007. 

Pergerakan ROE perbankkan pada tahun 2005-2007 tidaklah terlalu signifikan 

hanya berkisar di angka 13. Rata-rata ROE perbankkan dalam kurun waktu 2005-

2007 adalah 15,57%, maksud dari angka ini adalah rata-rata laba yang dihasilkan 

hanya 15,57% dari kekayaan pemilik. Pada tahun 2005 ROE tertinggi dicapai oleh 

Bank Central Asia dengan nilai 52, berarti pada tahun 2005 laba yang dihasilkan 

oleh BCA sejumlah 52% dari kekayaan pemilik. ROE BCA jauh memimpin 

dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Sedangkan untuk ROE terendah dicapai 

oleh Bank Eksekuitf Indonesia dengan nilai -50,8%. Dalam hal ini Bank Esekutif 

Indoensia belum mampu menhasilkan laba dari kekayaan pemilik. Pada tahun 

2006 ROE tertinggi dicapai oleh BRI dengan nilai 34,99%. Angka ini merupakan 

penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 42%. Sedangkan BCA 

mengalami penurunan ROE menjadi 33. Untuk ROE terkecil dicapai oleh Bank 

Eksekutif Indonesia dengan nilai -16,49, angka ini merupakan peningkatan dari 

tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa pada tahun 2006 Bank Eksekutif 

Indonesia melakukan peningkatan kinerja. Beberapa bank yang mengalami 

peningkatan ROE pada tahun 2006 adalah Bank Artha Graha dan Bank Kesawan.  

Pada tahun 2007 ROE perbankkan yang tertinggi dicapai oleh BCA dengan 

nilai 31%. Nilai tersebut merupakan penurunan dari tahun sebelumnya. Ini 

menujukkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun BCA mengalami penurunan laba 
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bersih. Untuk ROE terendah  dicapai oleh Bank Eksekutif Indonesia dengan nilai 

0,59% angka ini adalah peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Angka ini 

menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun Bank Eksekutif Indonesia 

mengalami peningkatan kinerja. Selama kurun waktu tiga tahun bank yang 

mengalami peningkatan ROE secara bertahap adalah Bank Kesawan dan Bank 

Mandiri , sedangkan untuk bank yang paling fluktutif ROEnya adalah Bank 

Mayapada.  

Grafik 4.6 

ROE Sampel Penelitian Tahun  2005-2007 

        
Sumber: Data Sekunder, 2008  

Sumbu X menunjukkan nomor emiten, dimana nomor tersebut 

menunjukkan nama emiten yang dapat dilihat pada Tabel 4.4. Series 1 merujuk 

kepada tahun 2005, series 2 merujuk kepada tahun 2006, series 3 merujuk kepada 

tahun 2007.    
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4.2.5 Market Value Added  

Di dalam MVA dapat dilihat seberapa besar perusahan dapat 

meningkatkan kekayaan bagi pemegang saham. Rangkuman MVA sampel 

penelitian tahun 2005-2006 ditunjukkan oleh Tabel 4.5 pada halaman berikutnya, 

sedangkan untuk rinciannya dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.5  

Rangkuman MVA Sampel Penelitian Tahun 2005 -2007 
(dalam Rp)  

TAHUN 

 

Rata-Rata Tertinggi Terendah  
2005

  

8,552,208,634,694 39,959,395,246,500  -20,136,125,000 
2006

  

10,885,894,675,645  61,964,458,717,000  -179,884,594,136 
2007

  

15,289,352,627,181  88.453.400.000.000 -283,500,000,000 

 

Sumber: Data Sekunder,  2008  

Pada tahun 2005 rata-rata MVA perusahaan sampel adalah                              

Rp. 8,552,208,634,694 angka ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel 

dalam hal ini perbankkan bisa meningkatkan  kekayaan pemegang saham hingga 

sebesar Rp. 8,552,208,634,694. Angka MVA terbesar dicapai adalah                         

Rp 39,959,395,246,500 yang dimiliki oleh BCA. Angka ini menunjukkan bahwa 

pada tahun 2005 BCA mampu menghasilkan penambahan kekayaan bagi 

pemegang saham senilai tersebut. Sedangkan yang terendah adalah Bank 

Eksekutif Indoensia dengan nilai Rp -20,136,125,000. Ini menunjukkan bahwa 

Bank Eksekutif Indonesia tidak mampu mengahasilkan penambahan kekayaan 

bagi pemegang saham, yang mungkin dikarenakan kinerja perusahaan yang buruk 

. Untuk tahun 2006  rata-rata MVA perusahaan sampel meningkat walaupun 

jumlah peningkatan tersebut tidaklah terlalu tajam, tetapi dengan jumlah yng 

meningkat ini menunjukkan bahwa secara  rata-rata perbankkan yang listing 

mampu meningkatkan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Di tahun 2006 
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MVA dengan nilai paling tinggi dicapai lagi oleh BCA dengan nilai                                 

Rp  61,964,458,717,000, ini membuktikan bahwa selama dalam kurun waktu dua 

tahun yakni 2005 dan 2006 BCA mampu memberikan nilai tambah bagi 

pemegang sahamnya, ini bisa menjadikan acuan untuk melihat perkembangan 

BCA. Sedangkan untuk nilai MVA yang terendah dicapai oleh Bank Eksekutif 

Indonesia dengan nilai -179,884,594,136, angka ini merupakan penurunan dari 

tahun sebelumnya, dengan angka ini membuktikan bahwa selama kurun waktu 

sati tahun Bank Eksekutif Indonesia belum bisa memberikan nilai tambah bagi 

pemegang sahamnya. Sedangkan ada beberapa bank yang mengalami kenaikan 

MVA yakni Bank Artha Niaga, Bank Buana, Bank Kesawan, Bank International 

Indonesia ,Bank Mayapada, BNI, Bank Nusantara Parahyangan, BRI, dan Bank 

Swadesi. Ditahun 2007, rata-rata MVA perusahaan sample mengalami kenaikan 

walaupun tidak secara tajam. Namun dengan kenaikan ini mengindikasikan bahwa 

kinerja perbankkan di tahun 2007 mengalami peningkatan. Di tahun 2007 bank 

yang memiliki MVA terbesar adalah BCA dengan nilai  88.453.400.000.000, 

selama tiga tahun BCA memiliki nilai MVA yang tertinggi dibandingkan bank 

lainnya, bahkan angka tersebut jauh dari nilai MVA bank lainnya. Dan yang 

paling rendah nilai MVAnya di tahun 2007 adalah Bank Eksekutif Indonesia 

dengan nilai -283,500,000,000, angka ini meruapakan penurunan dari tahun 

sebelumnya. Selama tiga tahun Bank Eksekutif Indonesia mengalami penurunan 

nilai MVA secara bertahap. Dengan penurunan MVA tersebut bisa 

mengindikasikan bahwa Bank Eksekutif Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun 

dinyatakan tidak bisa memberikan nilai tambah bagi kekayaan pemegang saham. 

Dalam kurun waktu tiga tahun yakni 2006-2007 beberapa bank yang mengalami 
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peningkatan MVA secara bertahap diantaranya adalah Bank Buana, Bank 

Danamon , Bank Kesawan , Bank Danamon, Bank Mayapada , BNI , BRI. 

Sedangkan bank yang terfluktuatif adalah Bank Bumiputera.  

4.2.6 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan menunjukkan berapa lama  perusahaan berdiri. Semakin 

lama perusahaan berdiri akan semakin berpengalaman dalam bidangnya. Tabel 4.5 

menunjukkan rincian dari umur perusahaan perbankkan yang menjadi sampel 

penelitian  sampai dengan tahun 2007.  

Tabel 4.6 

Umur Sampel Penelitian Tahun 2007 
                                                              (dalam Tahun ) 

NO EMITEN 2007

 

1 Bank Artha Graha International 35 
2 Bank Artha Niaga Kencana Tbk 38 
3 Bank UOB Buana Tbk 51 
4 Bank Bumi Putera Tbk 18 
5 Bank Central Asia Tbk 50 
6 Bank Century Tbk 18 
7 Bank Danamon Indonesia Tbk 51 
8 Bank Eksekutif Indoensia Tbk 15 
9 Bank International Indonesia Tbk 48 
10 Bank Kesawan Tbk 94 
11 Bank Lippo Tbk 59 
12 Bank Mandiri  Tbk 9 
13 Bank Mayapada Tbk 18 
14 Bank Mega Tbk 38 
15 Bank Negara Indonesia Tbk 61 
16 Bank Niaga Tbk 52 
17 Bank NISP Tbk 66 
18 Bank Nusantara Parahyangan Tbk  31 
19 Bank Pan Indonesia Tbk 36 
20 Bank Permata Tbk 5 
21 Bank Rakyat Indonesia Tbk 112 
22 Bank Swadesi Tbk 39 
23 Bank Victoria International Tbk 15 

       Sumber:Indonesia Capital Market Directory 2007 

Umur rata-rata dari 23 perusahan yang menjadi objek penelitian adalah 41. 

Berarti ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel sudah berdiri sejak 
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41 tahun lalu dihitung dari 2007. Dari 23 perusahaan sampel, bank yang memiliki 

umur paling tua adalah Bank Rakyat Indonesia dengan Umur 112 Tahun. Untuk 

melihat lebih jelas perkembangan dari Bank Rakyat Indonnesia dapat dilihat pada 

Gambaran umum perusahaan sampel pada sub judul 4.1.21 pada halaman 78. Dan 

yang paling muda adalah Bank Permata, yang baru berumur 5 tahun. Bank 

Permata adalah hasil merger dari 5 bank, untuk melihat perkembangan dari bank 

Permata dapat dilihat pada sub-judul 4.1.20, pada halaman 78. Grafik umur 

perusahaan dapat dilihat pada Grafik 4.7. 

Grafik 4.7 

Umur Sampel Penelitian Tahun 2007 

       
Sumber: Data Sekunder 2008   

4.3  Hasil Pengujian Hipotesis   

Pengujian hipotesis penelitian bertujuan untuk membuktikan hubungan 

secara partial dari variabel EPS, PER, ROE, MVA, dan Umur Perusahaan dengan 

harga saham.  Hasil pengujian dengan menggunakan korelasi Spearman dan 

Kendalls  tampak dalam Tabel 4.6, disajikan pada halaman berikutnya. 
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Tabel 4.7 

Hasil uji Korelasi Spearman dan Kendal 
Nonparametric Correlations  

Correlations  

      
Harga_Saham EPS PER ROE 

Umur_Perusah
aan MVA 

Kendall's tau_b Harga_Saham Correlation 
Coefficient 

1.000

 
.731(**)

 
-.027

 
.496(**)

 
.330(**)

 
.635(**)

 
Sig. (2-tailed) .

 

.000

 

.740

 

.000

 

.000

 

.000

 

N 69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

EPS Correlation 
Coefficient 

.731(**)

 

1.000

 

-.224(**)

 

.707(**)

 

.303(**)

 

.566(**)

 

Sig. (2-tailed) .000

 

.

 

.006

 

.000

 

.000

 

.000

 

N 69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

PER Correlation 
Coefficient 

-.027

 

-.224(**)

 

1.000

 

-.327(**)

 

.010

 

-.007

 

Sig. (2-tailed) .740

 

.006

 

.

 

.000

 

.901

 

.930

 

N 69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

ROE Correlation 
Coefficient 

.496(**)

 

.707(**)

 

-.327(**)

 

1.000

 

.279(**)

 

.473(**)

 

Sig. (2-tailed) .000

 

.000

 

.000

 

.

 

.001

 

.000

 

N 69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

Umur_Perusahaan Correlation 
Coefficient 

.330(**)

 

.303(**)

 

.010

 

.279(**)

 

1.000

 

.332(**)

 

Sig. (2-tailed) .000

 

.000

 

.901

 

.001

 

.

 

.000

 

N 69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

MVA Correlation 
Coefficient 

.635(**)

 

.566(**)

 

-.007

 

.473(**)

 

.332(**)

 

1.000

 

Sig. (2-tailed) .000

 

.000

 

.930

 

.000

 

.000

 

.

 

N 69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

Spearman's rho Harga_Saham Correlation 
Coefficient 

1.000

 

.895(**)

 

-.026

 

.691(**)

 

.454(**)

 

.813(**)

 

Sig. (2-tailed) .

 

.000

 

.834

 

.000

 

.000

 

.000
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N 69

 
69

 
69

 
69

 
69

 
69

 
EPS Correlation 

Coefficient .895(**)

 
1.000

 
-.275(*)

 
.874(**)

 
.445(**)

 
.761(**)

 
Sig. (2-tailed) .000

 
.

 
.022

 
.000

 
.000

 
.000

 
N 69

 
69

 
69

 
69

 
69

 
69

 
PER Correlation 

Coefficient -.026

 
-.275(*)

 
1.000

 
-.411(**)

 
.012

 
.008

 
Sig. (2-tailed) .834

 
.022

 
.

 
.000

 
.925

 
.946

 
N 69

 
69

 
69

 
69

 
69

 
69

 
ROE Correlation 

Coefficient .691(**)

 

.874(**)

 

-.411(**)

 

1.000

 

.417(**)

 

.641(**)

 

Sig. (2-tailed) .000

 

.000

 

.000

 

.

 

.000

 

.000

 

N 69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

Umur_Perusahaan Correlation 
Coefficient .454(**)

 

.445(**)

 

.012

 

.417(**)

 

1.000

 

.420(**)

 

Sig. (2-tailed) .000

 

.000

 

.925

 

.000

 

.

 

.000

 

N 69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

MVA Correlation 
Coefficient .813(**)

 

.761(**)

 

.008

 

.641(**)

 

.420(**)

 

1.000

 

Sig. (2-tailed) .000

 

.000

 

.946

 

.000

 

.000

 

.

 

N 69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

69

 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       
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4.3.1 Hasil Pengujian Hubungan EPS, PER, ROE, dan MVA Terhadap    

Harga Saham 

4.3.1.1  Hasil Pengujian Hubungan EPS Terhadap Harga Saham   

1. Koefisien  Korelasi Kendalls tau –b  

Hasil uji pada Tabel 4.6 menunjukkan angka Sig (2-tailed) pada kolom 

Kendalls tau b, bagian EPS adalah sebesar 0,000. Karena 0,000<0,025 dapat 

dinyatakan bahwa antara EPS dengan harga saham memiliki keeratan hubungan 

yang signifikan. Angka koefisien korelasi menunjukkan nilai 0,731 (positiv). 

Berdasarkan Tabel 3.2 pada halaman 66, angka 0,731 berada antara ±0,60 sampai 

dengan ±0,79, yang berarti korelasi antara EPS dan harga saham adalah positiv 

dengan kekuatan agak tinggi  

2. Koefisien  Korelasi Spearman. 

Hasil uji pada Tabel 4.6 menunjukkan angka Sig (2-tailed) pada kolom 

Spearman, bagian EPS adalah sebesar 0,000. Karena 0,000<0,025 dapat 

dinyatakan bahwa antara EPS dengan harga saham memililki keeratan hubungan 

yang signifikan. Angka koefisien korelasi menunjukkan nilai 0,895 (positiv). 

Berdasarkan Tabel 3.2 pada halaman 66, angka 0,895 Antara ±0,80 sampai 

dengan ±1, yang berarti korelasi antara EPS dan harga saham adalah positiv 

dengan kekuatan agak tinggi 

Dari kedua hasil uji tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

diterima.    
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4.3.1.2 Hasil Pengujian Hubungan Antara PER dengan Harga Saham.  

1. Koefisien  Korelasi Kendalls tau –b  

Hasil uji pada Tabel 4.6 menunjukkan angka Sig (2-tailed) pada kolom 

Kendalls tau b, bagian PER adalah sebesar 0,740. Karena 0,740>0,025 dapat 

dinyatakan bahwa, antara PER dengan harga saham tidak memililki keeratan 

hubungan yang signifikan.   

2. Koefisien  Korelasi Spearman. 

Hasil uji pada Tabel 4.6 menunjukkan angka Sig (2-tailed) pada kolom 

Spearman, bagian PER adalah sebesar 0,834. Karena 0,834>0,025 dapat 

dinyatakan bahwa, antara EPS dengan harga saham tidak memililki keeratan 

hubungan yang signifikan. . 

Dari kedua hasil uji tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

ditolak 

4.3.1.3. Hasil Pengujian Hubungan Antara ROE dengan Harga Saham   

1. Koefisien  Korelasi Kendalls tau –b  

Hasil uji pada Tabel 4.6 menunjukkan angka Sig (2-tailed) pada kolom 

Kendalls tau b, bagian ROE adalah sebesar 0,000. Karena 0,000<0,025 dapat 

dinyatakan bahwa antara ROE dengan harga saham memililki keeratan hubungan 

yang signifikan. Angka koefisien korelasi menunjukkan nilai 0,496 (positiv). 

Berdasarkan Tabel 3.2 pada halaman 66, angka 0,496  berada antara ±0,40 sampai 

dengan ±0,59 yang berarti korelasi antara EPS dan harga saham adalah positiv 

dengan kekuatan agak tinggi   
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2. Koefisien  Korelasi Spearman. 

Hasil uji pada Tabel 4.6 menunjukkan angka Sig (2-tailed) pada kolom 

Spearman, bagian ROE adalah sebesar 0,000. Karena 0,000<0,025 dapat 

dinyatakan bahwa antara ROE dengan harga saham memililki keeratan hubungan 

yang signifikan. Angka koefisien korelasi menunjukkan nilai 0,691 (positiv). 

Berdasarkan Tabel 3.2 pada halaman 66, angka 0,691 berada di  antara ±0,60 

sampai dengan ±0,79, yang berarti korelasi antara EPS dan harga saham adalah 

positiv dengan kekuatan agak tinggi 

Dari kedua hasil uji tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

diterima. 

4.3.1.4  Hasil Pengujian Hubungan Antara MVA dengan Harga Saham  

1. Koefisien  Korelasi Kendalls tau –b  

Hasil uji pada Tabel 4.6 menunjukkan angka Sig (2-tailed) pada kolom 

Kendalls tau b, bagian MVA adalah sebesar 0,000. Karena 0,000<0,025 dapat 

dinyatakan bahwa antara MVA dengan harga saham memililki keeratan hubungan 

yang signifikan. Angka koefisien korelasi menunjukkan nilai 0,635 (positiv). 

Berdasarkan Tabel 3.2 pada halaman 66, angka 0,635 berada di antara ±0,60 

sampai dengan ±0,79 yang berarti korelasi antara umur perusahaan dan harga 

saham adalah positiv dengan kekuatan tinggi  

2. Koefisien  Korelasi Spearman. 

Hasil uji pada Tabel 4.6 menunjukkan angka Sig (2-tailed) pada kolom 

Spearman, bagian MVA adalah sebesar 0,000. Karena 0,000<0,025 dapat 

dinyatkan bahwa antara MVA dengan harga saham memililki keeratan hubungan 

yang signifikan. Angka koefisien korelasi menunjukkan nilai 0,813 (positiv). 
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Berdasarkan Tabel 3.2 pada halaman 66, angka 0,813 berada di antara ±0,80 

sampai dengan ±1, yang berarti korelasi antara MVA dan harga saham adalah 

positiv dengan kekuatan tinggi 

Dari kedua hasil uji tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

diterima. 

4.3.1.5  Hasil Pengujian Hubungan Antara Umur Perusahaan  dengan Harga 

Saham  

1. Koefisien  Korelasi Kendalls tau –b  

Hasil uji pada Tabel 4.6 menunjukkan angka Sig (2-tailed) pada kolom 

Kendalls tau b, bagian Umur Perusahaan adalah sebesar 0,000. Karena 

0,000<0,025 maka dapat dinyatakan bahwa antara umur perusahaan dengan harga 

saham memililki keeratan hubungan yang signifikan.  Angka koefisien korelasi 

menunjukkan nilai 0,330 (positiv). Berdasarkan Tabel 3.2 pada halaman 66, angka 

0,330 berada di antara ±0,20 sampai dengan ±0,39 yang berarti korelasi antara 

umur perusahaan dan harga saham adalah positiv dengan kekuatan sedang.   

2. Koefisien  Korelasi Spearman. 

Hasil uji pada Tabel 4.6 menunjukkan angka Sig (2-tailed) pada kolom 

Spearman, bagian umur perusahaan adalah sebesar 0,000. Karena 0,000<0,025 

maka dapat dinyatakan bahwa antara umur perusahaan dengan harga saham 

memililki keeratan hubungan yang signifikan. Angka koefisien korelasi 

menunjukkan nilai 0,454 (positiv). Berdasarkan Tabel 3.2 pada halaman 66, angka 

0,454 berada di antara ±0,40 sampai dengan ±0,59, yang berarti korelasi antara 

umur perusahaan dan harga saham adalah positiv dengan kekuatan sedang 
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Dari kedua hasil uji tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

diterima. 

4.4  Pembahasan dan Implikasi Penelitian 

4.4.1 Hubungan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakuan baik; menggunakan Korelasi 

Spearmen dan Kendall; maka didapatkan hasil bahwa EPS memiliki hubungan 

positif yang signifikan dengan harga saham, dengan kategori kekuatan korelasi 

agak tinggi dengan angka koefeisien korelasi 0,731 untuk koefisien Kendalls Dan 

0,895 untuk koefisien Spearman. Tanda positive menunjukkan bahwa jika EPS 

naik maka harga saham juga naik, demikian pula sebaliknya. Hasil tersebut 

menyatakan bahwa hipotesis diterima.  

EPS menunjukkan laba bersih yang berhasil diperoleh perusahaan untuk 

setiap unit saham selama periode tertentu. EPS yang berhubungan positiv dengan 

harga saham sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ada hubungan antara 

perubahan earning dengan perubahan  harga saham (Tendelilin 2003:32). Dengan 

adanya hubungan yang kuat antara harga saham dan EPS berarti investor dapat 

langsung menilai return yang kira-kira bisa diperoleh dari nilai EPS Nilai EPS 

tersebut dapat diketahui dari laporan keuangan sehingga memudahkan investor 

untuk mengetahui berapa tingkat profitabilitas perusahaan. Hubungan yang kuat 

antara EPS dengan harga saham terjadi karena calon investor akan tertarik dengan 

angka EPS yang tinggi, karena EPS mencerminkan pendapatan yang akan 

diterima investor untuk setiap lembar sahamnya. EPS yang tinggi menujukkan 

bahwa perusahaan mampu membagikan deviden yang besar kepada pemegang 

saham Pertumbuhan EPS merupaan gambaran perkembangan perusahaan yang 
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menunjukkan potensi kinerja yang baik di masa yang akan datang. Potensi kinerja 

ini akan menyebabkan peningkatan jumlah permintaan terhadap harga saham 

perusahaan tersebut, sehingga akan diikuti oleh kenaikan harga saham.  

Dari 23 perusahaan sampel  beberapa diantaranya yang mengalami kenaikan 

EPS yang diikuti dengan kenaikan harga saham tampak dalam Tabel 4.8 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 

Perusahan Sampel Yang Memiliki Hubungan Positif EPS Terhadap 

Harga Saham Tahun 2005-2007 

EMITEN  2005 2006 2007 
1. Bank Central Asia Tbk       
Harga Saham  Rp.3400 Rp. 5200

 

Rp.7300

 

EPS 292X 344X 364X 
2.  Bank Kesawan        
Harga Saham  Rp.400 Rp.460 Rp.500 
EPS 6X 8X 14.8X 
3. Bank Mandiri        
Harga Saham  Rp.1640 Rp.2900 Rp 3500

 

EPS 30X 118X 209X 
4. Bank Permata       
Harga Saham  Rp.720 Rp.870 Rp.940 
EPS 39X 40X 42.6X 

            Sumber: Data Sekunder, 2008  

Dari Tabel  4.8 dapat dilhat hanya empat bank yang secara konsisten 

memiliki hubungan dimana EPSnya naik maka harga saham juga naik. Yang 

paling menonjol adalah Bank Mandiri yang secara tajam  dapat meningkatkan 

EPSnya dari angka 30 pada tahun 2005 naik ke 118 di tahun 2006. Kenaikan EPS 

tersebut  juga diiringi dengan kenaikan harga saham yang meningkat tajam, dalam 

kurun waktu dua tahun harga saham Bank Mandiri naik hampir mencapai 50%. 

Kemudian pada tahun 2007 kenaikan EPS Bank Mandiri  hampir naik 100%, 

begitu juga harga saham Bank Mandiri yang naik sekitar 30%. Sama halnya 

dengan BCA yang harga sahamnya terus meningkat bila dibandingkan dengan 
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bank lainnya. Dari tahun 2005 ke tahun 2006 kenaikan EPS BCA sangat tajam 

dari 292X menjadi 344X hal tersebut juga diiringi dengan kenaikan harga saham 

yang tajam pula. Bahkan pada tahun 2007 EPS BCA hanya mengalami kenaikan 

yang sedikit tetapi harga saham BCA naik dengan tajam. Ini menandakan akan 

kepercayaan public terhadap BCA sehingga begitu kinerja keuangan dari BCA 

hanya naik sedikit saja tidak terlalu mempengaruhi public terhadap harga saham 

BCA. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Bank Kesawan yang mengalami 

kenaikan dari EPS yang sangat tajam dari 8X pada tahun 2006 menjadi 14,8 pada 

tahun 2007, tetapi kenaikan harga saham Bank Kesawan hanya sedikit sekali dari 

Rp 460 pada tahun 2006 menjadi Rp 500 pada tahun 2007. Ini menandakan bahwa 

public atau investor  belum percaya kepada Bank Kesawan, karena melihat 

pertumbuhan EPS yang sangat kecil pada tahun sebelumnya  

Lain halnya dengan Bank Danamon yang pada tahun 2005 memiliki harga 

saham paling tingi diantara perusahaan sampel lainnya yaitu sebesar Rp. 4750 

dengan EPS sebesar 407,08X kemudian pada tahun 2006 harga saham Bank 

Danamon meningkat tajam menjadi Rp 6750, tetapi berbanding terbalik dengan 

EPSnya, dimana pada tahun tersebut EPS Bank Danamon jatuh menjadi 269. 

Walaupun EPS Bank Danamon jatuh hampir setengahnya, tetapi investor masih 

tertarik dengan harga saham Bank Danamon. Ini mungkin dikarenakan para 

investor berangapan bahwa pada tahun 2006 EPS dari Bank Danamon masih 

dikategorikan tinggi dibandingkan bank lainnya.  EPS yang tinggi tersebut, masih 

mencerminkan bahwa kinerja Bank Danamon masih baik. Sedangkan pada Bank 

Eksekutif Indonesia kenaikan EPS yang pada tahun 2005 berada di angka -57 

kemudian naik ke angka -17 ditahun 2006 justru belum bisa menaikkan harga 
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saham, bahkan mengalami penurunan, yaitu  dari Rp 75 di tahun 2005 ke Rp 65 di 

tahun 2006. Hal ini menandakan bahwa walaupun mengalami kenaikan tetapi, 

investor masih enggan berinvestasi, karena EPS yang dihasilkan Bank Eksekutif 

Indonesia masih negative. Hasil yang negative tersebut  menjadi bukti bahwa 

Bank Eksekutif Indonesia belum bisa membagikan deviden kepada pemegang 

saham. Ini semakin memperkuat bahwa memang ada hubungan yang kuat antara 

EPS dengan harga saham.  

Kenaikan EPS yang diikuti dengan kenaikan harga saham,  belum tentu juga 

diikuti dengan kenaikan volume perdagangan, hal ini terbukti dari Tabel 4.9. 

Tabel tersebut menunjukkan hubungan kenaikan harga saham  dengan volume 

perdagangan saham pada perusahaan sampel yang memiliki hubungan positif 

antara EPS terhadap harga saham. 

Tabel 4.9 

Hubungan  Harga Saham Terhadap Volume Perdagangan Saham  

Emiten 2005 2006 2007 

1. Bank Central Asia Tbk       
Harga Saham  Rp.3400 Rp. 5200 Rp.7300 
EPS 292X 344X 364X 
Volume Perdagangan 5,151(jt lbr) 3,142 (jt lbr) 2,698 (jt lbr) 

2.  Bank Kesawan        
Harga Saham  Rp.400 Rp.460 Rp.500 
EPS 6X 8X 14.8X 
Volume Perdagangan 174 (jt lbr) 3 (jt lbr) 113 (jt lbr) 

3. Bank Mandiri        
Harga Saham  Rp.1640 Rp.2900 Rp 3500 
EPS 30X 118X 209X 
Volume Perdagangan 10,478 (jt lbr) 17,871 (jt lbr) 17,757 (jt lbr) 
4. Bank Permata       
Harga Saham  Rp.720 Rp.870 Rp.940 
EPS 39X 40X 42.6X 
Volume Perdagangan 1,605 (jt lbr) 2,862 (jt lbr) 269,078 (jt lbr) 

Sumber: Data Diolah, 2008  
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Dari Tabel 4.9 terlihat bahwa kenaikan harga saham tidak ada hubungannya 

dengan kenaikan volume perdagangan saham, justru yang terjadi adalah 

penurunan volume perdagangan. Seperti yang terjadi pada Bank BCA dimana, 

selama tiga tahun secara konsisten mengalami kenaikan EPS yang diikuti 

kenaikan harga saham tetapi mengalami penurunan volume perdagangan secara 

perlahan, dari 5, 151 juta lembar pada tahun 2005 menjadi 2,698 pada tahun 2007. 

Ini semua bisa disebabkan karena investor merasa dengan harga yang tinggi 

merupakan waktu yang tepat menahan saham BCA, sehingga perdagangan jual-

beli yang terjadi hanya sedikit dan menurun dari tahun ke-tahun. Ini terbukti dari 

analis yang dilakukan oleh Tri Megah Securities, yang menyatakan bahwa pada 

tahun 2007 investor pada saham BCA melakukan hold secara besar-besaran, 

karena mereka memprediksi harga saham akan semakin tinggi pada tahun depan 

yakni tahun 2008, ini dilihat dari EPS BCA mengalami peningkatan pada tahun 

2007 (Retno, dalam www.trimegahsecurities.com, 2007). Sama halnya dengan 

Bank Kesawan, yang pada tahun 2006 mengalami penurunan volume 

perdagangan secara drastis dari 174 juta lembar pada tahun 2005 menjadi 3 juta 

lembar pada tahun 2006. Ini disebabkan investor menahan saham Bank Kesawan 

yang dikarenakan adanya kenaikan saham Bank Kesawan, dimana pada saat itu 

investor merasa bukan waktu yang tepat untuk melakukan transaksi perdagangan, 

sehingga perdagangan yang terjadi turun secara drastis. Tetapi pada tahun 2007, 

volume perdagangan mengalami kenaikan secara tajam, pada saat ini investor 

mearasa waktu yang tepat untuk menjual saham Bank Kesawan karena harga 

saham bank tersebut sedang tinggi sebelum harganya jatuh kembali, dan ada 

sebagian investor merasa waktu yang tepat untuk membeli saham Bank Kesawan, 

http://www.trimegahsecurities.com


   

108

 
karena harganya mengalami peningakatan selama tiga tahun berturut-turut maka 

ada kemungkinan harga saham Bank Kesawan akan naik pada tahun 2008, dan 

kalau investor tersebut menjual di tahun 2008 dengan harga yang lebih tinggi akan 

mendapatkan untung.  

Lain halnya dengan Bank Mandiri, yang pada tahun 2006 volume 

perdagangan saham Bank Mandiri mengalami peningkatan secara tajam dari 10, 

478 juta lembar pada tahun 2005, menjadi 17,871 pada tahun 2006. Ini bisa 

disebabkan karena pada saat tersebut investor merasa dengan kenaikan harga 

saham Bank Mandiri secara tajam, merupakan waktu yang tepat untuk membeli 

saham bank tersebut, karena investor memprediksi saham Bank Mandiri akan 

meningkat pada tahun 2007. Dan terbukti pada tahun 2007 saham Bank Mandiri 

mengalami kenaikan dan volume perdagangan saham mengalami penurunan yang 

sangat sedikit, karena investor menahan saham tersebut, tetapi ada sebagian yang 

melakukan transaksi jual beli karena harga saham tersebut sedang tinggi. Hal 

tersebut juga terjadi pada Bank Permata, yang selama tiga tahun mengalami 

flkutuatif dalam volume perdagangan. 

Implikasinya adalah bagi investor yang berinvestasi pada saham perbankkan 

di tahun 2005-2007, nilai EPS dijadikan masukan dalam menentukan saham mana 

yang akan dibelinya. Sedangkan implikasi untuk masa mendatang adalah bahwa 

sebelum berinvestasi, nilai EPS dapat dijadikan masukan dan menjadi variabel 

yang dipertimbangkan dalam menentukan saham perusahaan mana yang akan 

dibeli. Ini sesuai dengan teori yang dikemukaan oleh Suad Hasnan (2006) yang 

menyatakan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara EPS dengan harga saham, 

dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yana Andriani (2008) dengan 
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hasil, variable EPS memiliki hubungan yang positif serta tingkat keeratan sangat 

kuat.   

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan EPS yang lebih tinggi, oleh  

investor akan dinilai tinggi juga. Peningkatan EPS dari tahun ke tahun, 

menunjukkan adanya prospek yang bagus di masa yang akan datang, karena EPS 

menunjukkan tingkat pengembalian kepada investor yang didistribusikan dalam 

bentuk deviden. Bagi emiten, harga saham di bursa efek dapat ditingkatkan 

dengan memperbaiki kinerja keuangan. Melalui perbaikan kinerja keuangan,  

dapat meningkatkan EPS. Peningkatan EPS tersebut akan berdampak bagi 

kredibilitas emiten sebagai perusahan go public. Implikasi bagi manajemen 

keuangan perusahaan adalah pihak manajemen perusahan harus terus melakukan 

perbaikkan dan peningkatan kinerja keuangan untuk meningkatkan EPS, karena 

antara EPS dengan harga saham, memiliki hubungan positif dengan tingkat 

kekuatan tinggi. Peningkatan kinerja keuangan dilakukan terutama dalam pos-pos 

yang dapat meningkatkan earning perusahaan, seperti pos pendapatan usaha. 

Selain itu peningkatan earning dapat dilakukan dengan mengefisiensikan biaya. 

4.4.2 Hubungan Price Earning Ratio (PER) Terhadap Harga Saham  

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakuan baik; menggunakan Korelasi 

Spearmen dan Kendall; maka didapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara PER dengan harga saham. Sedangkan angka koefisien 

korelasi menunjukkan angka -0,271 (untuk korelasi Kendal) dengan tingkat 

kekuatan tidak berarti, yang bisa diartikan tidak memiliki hubungan  dan -0,26 

(untuk korelasi Spearman), yang bisa diartikan tidak memiliki hubungan. Tanda 

negative menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah terbalik yaitu jika 
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PER naik maka harga saham tersebut turun, atau sebaliknya. Hasil tersebut 

menyatakan bahwa hipotesis ditolak.  

Price Earning Ratio adalah perbandingan harga saham dengan laba per 

saham, yang kemudian menjadi ukuran penting dan menjadi landasan 

pertimbangan seorang investor membeli saham sebuah perusahaan. Banyak sekali 

investor hanya mengambil PER sebagai pembanding dan beranggapan bahwa 

PER rendah berarti perusahaan tersebut dijual dengan harga murah. Anggapan ini 

tidak sepenuhnya benar. Sebab seringkali PER yang rendah dibandingkan 

industri, mengindikasikan adanya masalah pada perusahaan tersebut. Makin tinggi 

PER atau multiple, makin tinggi harga saham yang kita akan beli.  Rasio PER 

juga bisa menjadi indikator mahal-murahnya suatu saham. Semakin tingi PER 

dapat diartikan perusahaan mempunyai prospek pertumbuhan di masa yang akan 

datang.  

Dalam hasil uji kali ini menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian kali 

menunjukkan bahwa PER tidak ada hubungan dengan harga saham. Ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Sinuraya (1999:33) yang  menyatakan 

bahwa kenaikan dalam rasio PER menunjukkan saham perusahaan tersebut 

semakin tidak menarik sebagai alat investasi. PER menjadi kurang relevan untuk 

menilai kinerja operasional perusahaan karena distorsi angka laba (rugi) bersih 

akibat penerapan akuntansi pada item laba (rugi) akibat selisih kurs (Samuel 

dalam www.trimegahsecurities.com, 2008).  Hal ini terbukti dari hasil analisis 

korelasi yang menghasilkan angka negative. Tetapi ada beberapa bank yang 

mengalami kenaikan harga saham yang bertahap diikuti dengan PER yang 

bertahap pula, diantaranya dalah Bank Swadesi, yang selama tiga tahun berturut-

http://www.trimegahsecurities.com
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turut menghasilkan PER dengan nilai yang cukup tinggi yakni 11,08 pada tahun 

2005, 26,23 pada tahun 2006, dan 30,83 pada tahun 2007 yang diikuiti dengan 

kenaikan harga saham yakni mulai Rp.3025 menjadi Rp.5120 dan berakhir di 

Rp.7400 pada tahun 2007.  

Implikasinya adalah dalam perusahaan sektor perbankkan di tahun 2005-

2007 investor tidak memperhatikan PER dalam menentukan investasinya, 

walaupun PER merupakan rasio analisis yang fundamental, karena banyak 

investor yang menilai mahal-murahnya saham melalui rasio PER. Tetapi dalam 

kurun waktu 2005-2007, investor yang akan berinvestasi pada saham perbankkan 

melihat dari sisi kelemahan PER sebagai alat analisis. Sehingga pergerakan harga 

saham tidak ada hubunganya dengan besar kecilnya PER yang dihasilkan 

perusahaan. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Sri Murni Katalina 

(2003), pada hasil penelitiannya PER memiliki hubungan yang positive dengan 

tingkat kekuatan hubungan yang tinggi, dan juga tidak sesuai dengan teori yang 

dikemukaan oleh Walsh (2003), yang menyatakan bahwa antara PER dengan 

harga saham memiliki hubungan yang kuat. Hal tersebut terjadi dalam harga 

saham Bank Danamon, dimana harga saham Bank Danamon terus mengalami 

peningkatan dari tahun 2005-2007 sedangakan PER dari bank tersebut mengalami 

penurunan terus-menerus. Berbeda dengan Bank Bumiputera yang memiliki nilai 

PER yang tinggi pada tahun 2006, yakni sebesar 56,77, angka ini merupakan  

PER terbesar dalam tahun tersebut, tetapi dalam tahun tersebut Bank Bumiputera 

memiliki harga saham sebesar Rp.90. 

Sedangkan implikasi untuk masa mendatang, bahwa dalam berinvestasi 

investor dapat memperhatikan variabel lain selain PER untuk menjadi bahan 
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masukan serta pertimbangan dalam menentukan saham mana yang akan dibeli, 

terutama dalam perusahaan perbankkan. Karena tinggi rendahnya PER tidak ada 

hubungannya dengan fluktuasi harga saham. Implikasi bagi manajemen keuangan 

perusahaan adalah pihak manajemen perusahaan dapat berfokus kepada 

perbaikkan dan peningkatan rasio keuangan lainnya, selain PER. Karena 

peningkatan rasio PER tidak memiliki hubungan dengan peningkatan harga 

saham.  

4.4.3 Hubungan Return On Equity  (ROE) Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan baik; menggunakan Korelasi 

Spearmen dan Kendall; maka didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara ROE dengan harga saham. Angka koefisien korelasi 

menunjukkan angka 0,496 (untuk korelasi Kendal) dengan tingkat kekuatan agak 

tinggi, dan 0,691 (untuk korelasi Spearman), dengan tingkat kekuaatan agak 

tinggi. Tanda positif menunjukkan bahwa apabila ROE perusahaan naik maka 

harga saham perusahaan akan naik juga. Hasil tersebut menyatakan bahwa 

hipotesis diterima.  

ROE merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas pemegang saham. Harga 

saham yang mencerminkan nilai investasi pada perusahaan, diharapkan 

mengalami perubahan yang positif akibat peningkatan ROE, sebab investor akan 

memilih berinvestasi pada perusahaan yang memiliki ROE tinggi karena ROE 

mencerminkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan 

modal yag diperoleh dari investor saham. Dengan demikian permintaan saham 

akan meningkat yang pada akhirnya harga saham akan cenderung meningkat. 
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ROE merupakan indikator yang sangat mudah untuk melihat profitabilitas.  ROE 

yang berhubungan positif sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Farah 

Margareta (2007:62) yang menyebutkan bahwa kenaikan ROE akan diikuti 

dengan kenaikan harga saham  Dalam kurun waktu 2005-2007, beberapa bank 

yang mengalami peningkatan ROE, diikuti dengan peningkatan harga saham 

yakni, Bank Kesawan dan Bank Mayapada. Tetapi ada juga beberapa bank yang 

penurunan atau peningkatan ROE, tidak berhubungan dengan harga sahamnya. 

Seperti Bank Danamon yang dalam kurun waktu 2005-2006 mengalami 

penurunan ROE dari 34,91% menjadi 22,48% tetapi harga saham bank tersebut 

tidak mengalami penurunan justru mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan 

bahwa para investor dalam kurun waktu tersebut tidak memperhatikan ROE dari 

Bank Danamon.  

Implikasinya adalah bagi investor nilai ROE dijadikan masukan dalam 

menentukan saham perbankkan mana yang akan dibeli pada kurun waktu 2005-

2007. Karena investor dalam kurun waktu tersebut melihat kepada berapa banyak 

laba yang dihasilkan dari ekuitas Sedangkan implikasi untuk masa mendatang 

adalah di dalam menentukan saham perusahaan mana yang akan dibeli, investor 

dapat menjadikan nilai ROE sebagai bahan masukan dan pertimbangan. Karena 

peningkatan ROE dari tahun-ke tahun menujukkan adanya prospek yang bagus di 

masa yang akan datang. Ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ali Arifin 

(2002) yang menyatakan bahwa ROE memiliki hubungan yang kuat dengan harga 

saham, dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Totok Sugiyarto 

(2002) dan Yana Andriani (2006), yang menyatakan bahwa variabel ROE 

memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kekuatan hubungan tinggi.Apabila 
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ROE menunjukan angka yang positif, implikasinya adalah (1) cerminan volume 

pendapatan yang berakibat pada meningkatnya jumlah laba yang dihasilkan 

perusahaan.(2) adanya efsiensi baik dalam produksi maupaun pemasaran yang 

menyebabkan rendahnya biaya-baiya yang harus ditangung perusahaan. (3) 

investor memang melihat perusahan yang akan dibeli sahamnya menjanjikan 

dalam hal capital gain. Bagi emiten, harga saham di bursa efek dapat ditingkatkan 

dengan memperbaiki kinerja keuangan. Melalui  perbaikan kinerja keuangan 

dapat meningkatkan ROE Peningkatan ROE tersebut akan berdampak bagi 

kredibilitas emiten sebagai perusahan go public. Karena semakin tinggi ROE 

maka akan semakin banyak laba yang dihasilkan dari ekuitas. Implikasi bagi 

manajemen keuangan perusahaan adalah pihak manajemen perusahan harus 

mampu meningkatkan ROE, karena antara ROE dan harga saham  terdapat 

hubungan yang positif dengan tingkat kekuatan hubungan tinggi. Peningkatan 

ROE dapat dilakukan dengan (1) meningkatkan pendapatan usaha,  (2) melakukan 

efesiensi produksi, dan (3) melakukan efesiensi pemasaran.  

4.4.4 Hubungan Market Value Added Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan; baik menggunakan Korelasi 

Spearmen dan Kendall; maka didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara Market Value Added (MVA) dengan harga saham. Angka 

koefisien korelasi menunjukkan angka 0,635 (untuk korelasi Kendal) dengan 

tingkat kekuatan tinggi, dan 0,813 (untuk korelasi Spearman), dengan tingkat 

tinggi. Tanda positif menunjukkan bahwa apabila MVA bertambah maka harga 

saham perusahaan akan naik juga. Hasil ini menyatakan bahwa hipotesis diterima.  
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Market value added mencerminkan ekspektasi pemegang saham terhadap 

perusahaan dalam menciptakan kekayaan di masa mendatang. Pendekatan ini 

dianggap lebih komprehensif dan objektif untuk menilai perusahaan.  MVA 

adalah mengukur kekayaan (wealth) yang diakumulasi perusahaan dari waktu ke 

waktu untuk pemegang saham. Pemegang saham tentu saja menginginkan 

perusahaan terus mampu mengakumulasi kekayaan, sehingga saham-saham yang 

mereka miliki harganya terus naik, yang akhirnya juga meningkatkan kekayaan 

mereka. Akumulasi kekayaan tersebut bersumber pada kemampuan perusahaan 

menampilkan kinerja yang bagus, rencana bisnis (investasi), serta citra dan 

reputasi perusahaan yang bagus misalnya dengan menerapkan good corporate 

governance, menciptakan ekuitas merek, serta melaksanakan tanggung jawab 

sosial perusahaan (corporate social responsibility). Peristiwa di luar kontrol 

perusahaan bisa berpengaruh pula terhadap akumulasi kekayaan perusahaan, 

seperti lingkungan bisnis yang makin baik karena ada kebijakan baru pemerintah 

atau kenaikan harga komoditas (misalnya minyak) di pasar internasional. Maka, 

pendekatan MVA untuk menilai perusahaan dapat dikatakan  lebih komprehensif. 

Dengan melihat MVA, para pengelola perusahaan dapat melihat seperti 

apa ekspektasi pemegang saham terhadap perusahaannya di masa depan. Karena 

itu, angka MVA sudah seharusnya menjadi acuan bagi pengelola perusahaan 

dalam menjalankan perusahaan agar di masa mendatang dapat menciptakan 

kekayaan sesuai dengan harapan investor. Ini menjadi tantangan bagi manajemen 

perusahaan. Apabila dari waktu ke waktu mereka bisa memenuhi harapan 

pemegang saham, nilai perusahaan akan terus naik. Sebaliknya jika gagal, nilai 

perusahaan akan turun karena penghargaan investor terhadap sahamnya lebih 
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rendah. Jadi, dengan adanya pemeringkatan perusahaan yang menggunakan 

pendekatan MVA ini, para pengelola perusahaan tak semata-mata melihat 

posisinya ada di mana, tapi yang lebih penting adalah termotivasi untuk selalu 

menciptakan nilai tambah di masa-masa mendatang. Angka MVA yang positiv, 

menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu meningkatkan kekayaan bagi 

pemegang saham, tetapi apabila angka tersebut negatif itu menunjukkan 

perusahaan gagal untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham.  

Dalam kurun waktu 2005-2007, MVA terbesar di bidang perbankkan dicapai 

oleh BCA, dimana peningkatan MVA tersebut diikuti dengan naikknya harga 

saham BCA.  Hal ini menunjukkan bahwa para investor cukup yakin dengan 

kinerja BCA, hal ini juga didukung oleh citra BCA yang di mata masyarakat 

sebagai bank kelas atas dan investor yakin bahwa BCA mampu menghasilkan 

nilai tambah bagi pemegang saham yang tergolong tinggi dibandingkan bank  

lainnya. Sementara itu, Bank Danamon yang dalam kurun waktu tiga tahun  

memiliki harga saham yang paling tinggi, nilai MVAnya lebih rendah, hal ini bisa 

disebabkan karena perbedaan jumlah saham yang beredar dan nilai nominal 

masing-masing saham. Berbeda dengan Bank Arta Graha International, yang 

justru dengan kenaikan harga saham yakni dari Rp. 45 pada tahun 2006 menjadi 

Rp 100 pada tahun 2007. MVA yang dihasilkan turun secara tajam bahkan 

mencapai level minus dari Rp.808,322,211,279 pada tahun 2006 menjadi          

Rp.-64,033,755,423.  Ini disebabkan karena adanya pengurangan jumlah saham 

yang beredar secara besar-besaran yakni dari jumlah 29,937,859,677 lembar 

menjadi 5,821,250,493 lembar.  
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Implikasinya adalah bagi investor, nilai MVA dijadikan masukan yang kuat 

dalam menentukan saham perbankkan mana yang akan dibeli pada kurun waktu 

2005-2007. Sebab investor dalam kurun waktu tersebut melihat kepada berapa 

nilai tambah yang dihasilkan kepada pemegang saham. Sedangkan implikasi 

untuk masa mendatang adalah dalam berinvestasi nilai MVA  dapat dijadikan 

masukan serta bahan pertimbangan yang kuat di dalam menentukan saham 

perusahan mana yang akan dibeli. Ini sesuai dengan  teori yang dikemukakan oleh 

Ruky (1995), yang menyatakan bahwa antara MVA dan harga saham memiliki 

hubungan positif, dan juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Shinta Ratna Dewanti (2008), yang menyatakan bahwa variabel MVA memiliki 

hubungan positif kuat dengan harga saham. Peningkatan MVA  dari tahun-ke 

tahun menujukkan adanya prospek yang bagus di masa yang akan datang. Bagi 

emiten harga saham di bursa efek dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kinerja 

keuangan. Melalui perbaikan kinerja keuangan MVA dapat ditingkatkan. 

Peningkatan MVA tersebut akan berdampak bagi kredibilitas emiten sebagai 

perusahan go public. Karena semakin tinggi MVA maka akan semakin nilai 

tambah yang akan diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Implikasi bagi 

manajemen keuangan perusahaan adalah pihak manajemen perusahaan harus terus 

meningkatkan dan memperbaiki nilai MVA. Karena antara MVA  dengan harga 

saham memiliki hubungan positif dengan tingkat kekuatan hubungan tinggi. 

Peningkatan MVA ini dapat dilakukan dengan; (1) kinerja perusahaan yang baik, 

terutama dalam kinerja keuangan, (2) melakukan investasi yang tepat sasaran, dan 

(3)  menerapkan good corporate governance  
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4.4.5 Hubungan Umur Perusahan  Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakuan baik;  menggunakan Korelasi 

Spearmen dan Kendall; maka didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara umur perusahaan dengan harga saham. Angka koefisien korelasi 

menunjukkan angka 0,330 (untuk korelasi Kendal) dengan tingkat kekuatan 

sedang, dan 0,454 (untuk korelasi Spearman), dengan tingkat kekuatan sedang. 

Tanda positif menunjukkan bahwa apabila umur perusahaan bertambah maka 

harga saham perusahaan akan naik juga. Hasil ini menyatakan bahwa hipotesis 

diterima.   

Umur perusahaan mencerminkan lamanya berdiri perusahaan tersebut. 

Misnen (2003) menyatakan bahwa semakin lama perusahaan berdiri, maka kinerja 

perusahaan semakin meningkat. Pernyataan tersebut sejalan dengan fungsi dari 

umur perusahaan yakni (1) menunjukkan kemampuan dalam mengatasi kesulitan 

dan hambatan yang dapat mengancam kehidupan perusahaan, (2) menunjukkan 

kemampuan perusahaan mengambil kesempatan dalam lingkungannya untuk 

mengembangkan usaha, (3) menunjukkan kemampuan dalam keunggulan 

berkompetisi, (4) menunjukkan eksistensinya dalam lingkungannya, dan (5) 

meningkatkan kepercayaan investor. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa 

umur perusahaan tidak mencerminkan kematangan dari usaha tersebut (Samuel.E, 

dalam www.trimegahsecurities.com, 2006), tetapi tergantung kepada pemimpin 

perusahaan serta manajemen usaha tersebut. Dari hasil penelitian ini pernyataan 

tersebut tidaklah sesuai, walaupun hubungan antara umur perusahaan  dengan 

harga saham adalah sedang. 
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Pada perusahaan sampel; yakni perbankan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia; umur perusahaan yang paling tua adalah Bank Rakyat Indonesia, 

seiring dengan bertambahnya umur BRI dari tahun 2005-2007, harga saham BRI 

dalam kurun waktu tersebut yakni 2005-2007 juga mengalami peningkatan dari 

Rp.3025, Rp.5120, dan Rp.7400. Hal ini membuktikan bahwa BRI yang sudah 

sangat matang di bidang perbakkan karena berumur 112 tahun pada tahun 2007 

terus menjaga dan meningatkan kinerjanya. Bahkan pada tahun 2007 BRI 

memperoleh penghargaan dari majalah SWA sebagai Bank Terbaik Tahun 2007. 

Tetapi dalam tiga tahun tersebut harga saham BRI belum menjadi yang tertinggi 

diantara harga saham bank lainnya. Dalam tiga tahun tersebut yakni; 2005-2007; 

harga saham Bank Danamon berturut-turut menjadi yang tertinggi, walaupun 

umur Bank Danamom hanya separuh dari umur BRI, yakni 51 tahun pada tahun 

2007, ini membuktikan bahwa Bank Danamon yang tergolong sebagai bank 

senior mampu terus meningkatkan kinerjanya, dan terbukti pengalaman Bank 

Danamon dalam bidang perbankan menjadikan Bank Danamon semakin kuat dan 

tangguh di dalam mengahadapi perekonomian, sehingga walaupun pada tahun 

2007 banyak isu ekonomi lokal maupun international, Bank Danamon tetap 

berdiri tegak menghadapinya. Sama halnya dengan BCA yang juga berumur 50 

tahun pada tahun 2007, harga saham BCA tetaplah dikategorikan tinggi bila 

dibandingkan bank lainnya. Dengan umur BCA yang sudah 50 tahun BCA 

terbukti mampu menjaga serta meningkatkan kinerjanya walaupun di tahun 1998-

1999 BCA dilanda krisis yang sebagai dampak krisis ekonomi dunia. Hal ini 

membuktikan BCA sudah semakin matang di dalam bidang perbankkan.  Yang 

menarik perhatian adalah harga saham Bank Mandiri yang baru berumur 9 tahun 
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pada tahun 2007 mampu menyaingi Bank Mega yang sudah berumur 38 tahun, 

dimana harga saham kedua bank tersebut sebesar Rp.3.500. Hal itu bisa terjadi 

karena Bank Mandiri adalah hasil merger dari bank-bank besar pemerintah, 

sehingga bisa dipastikan bahwa dalam hal kinerja, Bank Mandiri tidak perlu 

diragukan lagi. Sedangkan Bank yang paling muda; yakni Bank  Permata; 

mempunyai harga saham yang cukup tinggi, padahal pada tahun 2007 umur Bank 

Permata baru 5 tahun. Hal ini juga bisa disebabkan karena Bank Permata adalah 

hasil merger dari lima bank.  

Umur perusahaan sampel dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

Tabel 4.10 

Klasifikasi Umur Perusahaan 

Umur 1-20 Tahun Rata-rata Harga Saham 2005-2007 

Bank Bumiputera Tbk Rp.113 

Bank Century Tbk Rp.72 

Bank Eksekutif Indonesia Tbk Rp.70 

Bank Mandiri Tbk Rp.2650 

Bank Mayapada Tbk Rp.536 

Bank Permata Tbk Rp.843 

Bank Victoria International Tbk Rp. 107 

  Sumber: Data Sekunder, 2008 

Bank yang berdiri selama 1-20 tahun memiliki rata-rata harga saham yang 

rendah, seperti rata-rata harga saham Bank Bumiputera, Bank Century, Bank 

Eksekutif Indonesia, dan Bank Victory International, ini menunjukkan bahwa 

bank tersebut belum menunjukkan kinerja keuangan yang baik selama tiga tahun 

dari tahun 2005-2007. Tetapi lain halnya dengan Bank Mandiri,  Bank Mayapada, 

dan Bank Permata, yang memiliki rata-rata harga saham yang tinggi, apalagi Bank 
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Mandiri. Ini mungkin disebabkan karena Bank Mandiri dan Bank Permata yang 

meruapakan merger dari beberapa bank.  

Tabel 4.11 

Klasifikasi Umur Perusahaan 

Umur 21-50 Tahun Rata-rata Harga Saham 2005-2007 

Bank Artha Graha International Tbk Rp.65 

Bank Artha Niaga Kencana Tbk Rp 990 

Bank Central Asia Tbk Rp 5300  

Bank International Indonesia Tbk Rp 226  

Bank Mega Tbk Rp 2550  

Bank Nusantara Parahyangan Tbk  Rp 970  

Bank Pan Indonesia Tbk Rp 560 

Bank Swadesi Tbk Rp 673 

Sumber: Data sekunder, 2008 

Dari Tabel 4.11 tersebut, dapat dilihat bahwa Bank yang berdiri selama 20-

50 tahun memiliki rata-rata harga saham yang relatif tinggi, kecuali Bank Artha 

Graha dan Bank International Indonesia. BCA memiliki rata-rata harga saham 

yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan bank lainnya. Apabila dibanding 

dengan bank yang berumur 1-20 tahun, maka rata-rata harga saham bank yang 

berumur 21 tahun-50 tahun  nilainya lebih tinggi.  

Tabel 4.12 

Klasifikasi Umur Perusahaan 

Umur 51 Tahun- >100 tahun  Rata-rata Harga Saham 2005-2007 

Bank UOB Buana Tbk  Rp 983 

Bank Danamon Indonesia Tbk  Rp 6500 

Bank Kesawan Tbk  Rp 453  

Bank Lippo Tbk  Rp 1755  
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Bank Negara Indonesia Tbk  Rp 1706  

Bank Niaga Tbk  Rp 741  

Bank NISP Tbk  Rp 840 

Bank Rakyat Indonesia Tbk  Rp 5181 

         Sumber: Data Sekunder, 2008 

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa bank yang memiliki umur di 51 

tahun- >100 tahun, memiliki rata-rata harga saham yang relatif tinggi, kecuali 

Bank Kesawan. Bila dibandingkan dengan bank yang berumur 1-20 tahun dan 21-

50 tahun, maka rata-rata harga saham bank yang berumur 51 tahun- >100 tahun 

nilainya lebih tinggi.  

Ini semakin menunjukkan bahwa bank yang berumur tua, memiliki harga 

saham yang relatif tinggi, yang dikarenakan kinerja bank tersebut sudah tidak 

perlu diragukan lagi. Pada intinya adalah semakin usia bank itu bertambah maka 

kinerja keuangan dari bank tersebut akan semakin meningkat yang dikarenakan 

oleh pengalaman yang diperoleh bank tersebut, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan harga saham bank tersebut.  

Implikasinya adalah pada kurun waktu tersebut, investor yang akan 

berinvestasi juga, melihat kepada umur perusahaan, selain faktor keuangan 

lainnya. Investor lebih memperhatikan dan percaya kepada bank-bank senior, 

karena investor merasa tidak perlu lagi meragukan kredibilitas dari bank tersebut 

Sedangkan implikasi untuk masa mendatang, adalah di dalam berinvestasi 

investor dapat menjadikan umur perusahaan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan yang kuat di dalam menentukan saham perusahaan mana yang akan 

dibeli. Ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Oleh Cristy dkk (1996) dalam 

Misnen Ardiansyah (2003), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 
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positif antara umur perusahaan dengan harga saham. Dan impilikasi bagi 

manajemen keuangan perusahan adalah, pihak manajemen harus bisa 

meningkatkan kinerja keuangan seiiring dengan bertambahnya umur perusahaan.      
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