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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  

Perkembangan  perekonomian di Indonesia tidak dapat di lepas dari 

perkembangan pasar modal indonesia. semakin maju dan berkembangnya pasar 

modal di Indonesia maka perekonomian akan terdorong maju dan berkembang. 

Pasar modal di Indonesia  menjadi salah satu wadah di mana para investor dalam 

negeri maupun asing menginvestasikan uangnya. sektor industri perbankan 

merupakan salah satu industri yang cukup digemari oleh investor di bursa efek 

indonesia di karenakan profil perusahaan perbankan di anggap sebagai profil 

perusahaan yang bergensi dan dianggap sebagai perusahaan yang credible karena 

peraturan operasi perbankan yang sangat ketat di atur oleh bank sentral, merupakan 

salah satu sektor ekonomi indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi, 

baik sebagai perantara antara sektor defisit dan sektor surplus mau pun sebagai 

agent of  development yang dalam hal ini masih di bebankan oleh bank-bank 

pemerintah.  

Bank merupakan perusahaan jasa yang menyediakan jasa keuangan bagi 

seluruh masyarakat. bank mempunyai fungsi  sebagai lembaga intermediasi yaitu 

memberikan jasa lalu lintas pembayaran,  serta sebagai sarana dalam pelakasanaan 

kebijakan moneter. menariknya perbankan memiliki beberapa macam jenis bank 

antara lain, bank berdasarkan funsinya yaitu bank umum dan bank perkreditan 

rakyat. jenis bank berdasarkan kepemilikanya yaitu, bank milik pemerintah, bank 
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milik suasta nasional, bank milik koperasi , bank milik campuran dan bank milik 

asing. Jenis bank berdasarkan segi status yaitu, bank devisa dan bank non devisa. 

Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya yaitu, bank konvesional dan bank 

syariah. berdasarkan jenis dan peranan bank tersebut, maka negara senantiasa 

berupaya  agar lembaga perbankan selalu berada dalam kondisi yang stabil, sehat 

dan aman kesehatan perbankan dan kestabilan sistem keuanganya akan selalu di 

pantau oleh bank sentral bank indonesia. kestabilan seperti ini yang membuat 

investor tertarik menanamkan modal di sektor perbankan. 

Pemegang saham (investor) dalam melakuakann investasi memerlukan 

beberapa informasi penting tentang perusahaan, hal ini berguna bagi pemegang 

saham (investor) untuk memprediksi sejauh mana prestasi perusahaan dari saham 

yang akan dipilih serta kuntungan oftimal yang diperoleh, selain itu juga informasi 

tersebut membantu investor meminimalisir resiko dalam pengambilan kepustusan. 

Setiap investor atau calon investor memiliki motif utama dalam berinvestasi 

yakni memperoleh keuntungan dari dana yang di tanamakan. keuntungan investasi 

dalam bentuk saham adalah capital gain dan deviden. dalam melakukan investasi 

dalam bentuk saham, penting bagi para investor mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan go public di Indonesia dan pengaruh terhadap harga saham. hal ini 

dilakukan agar para investor mendapatkan pengetahuan dan keyakinan terhadap 

kemanpuan perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang pada masa yang akan 

datang. 

Harga saham terjadi sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar, 

permintaan saham di pengaruhi oleh ekspestasi investor  semakin tinggi hal ini 
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mengakibatkan saham tersebut akan di minati dan harga saham tersebut akan 

semakin tinggi. sebaliknya jika kinerja keuangan suatu perusahaan tidak baik, maka 

eksepstasi investor akan rendah, sehingga investor tidak berminat  berinvestasi 

pada saham tersebut hal ini membuat harga akan turun. 

Kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan salah satu bentuk 

analisis laporan keuangan adalah dengan menganalisis rasio-rasio keuangan, rasio 

keuangan di kelompokkan menjadi lima rasio yaitu rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio aktivitas, rasio  profibilitas, dan rasio pasar.  masing-masing 

kelompok ini dapat di wakili oleh current ratio debtequity ratio, total asset 

turnover, retur on eqity dan earning per share. sedangkan untuk menganalisis 

harga saham suatu perusahaan, dapat menggunakan pundamental dan tehnikal. 

analisis pundamental sebenarya melakukan penilaian atas laporan keuangan 

perusahan, melalui perusahaan kondisi sehat atau tidak (Widoatmodjo,2009) 

sedagkan analisis tehnikal adalah upaya untuk memperkirakan harga saham dengan 

mengamati perubahan harga saham di priode yang lalu (Husban, 2005). analisis 

tehnikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dan mengamati 

perubahan harga saham di priode yang lalu dan upaya untuk menentukan investor 

harus membeli, menjual atau mempertahankan sahamnya dengan menggunakan 

indikator-indikator tehnik atau menggunakan analis grafik. 

  Pasar modal merupakan salah satu lembaga yang memobilisasi dana 

masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat mempertemukan pembeli dan 

penjual dalam hal ini pasar modal memiliki fungsi ekonomi yaitu menyediakan 

pasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentigan yaitu pihak yang 
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memiliki dana lebih dan pihak yang memerlukan dana bagi unit surplus (investor), 

kegiatan tersebut merupakan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan 

kekayaan dirinya salah satu kegiatan investasi tersebut adalah pembeli sekuritas 

dari perusahaan, sebagian penyertaan modal yang di setor. 

Untuk pengambilan keputusan ekonomi para pelaku bisnis dan pemerintah 

membutuhkan informasi tentang kondisi dan kinerja keungan perusahaan, analisis 

laporan keuangan sangat dibutuhkan akan memahami informasi laporan keuangan, 

analisis keungan merupakan alternatif untuk menguji apakah informasi keungan 

bermanfaat untuk memprediksi harga saham. apabila harga saham meningkat 

berarti pula nilai perusahaan meningkat, sehingga investor akan memanfaatkan 

semua informasi dan kinerja keuangan perusahaan terhadap harga saham untuk 

pengambilan keputusan beli atau jual sehingga saham sekarang merefleksikan 

semua informasi yang di ketahui. 

Investasi adalah kemitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya 

yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan 

dimasa yang datang datang. Sebelum pengambilan keputusan investasi, investor 

perlu mengadakan penilaian terhadap perusahaan melalui laporan keuangan. Salah 

satu aspek yang akan dinilai investor adalah kinerja keuangan. Pada prinsipnya 

semakin baik presentasi suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, maka 

akan menigkatkan permintaan saham perusahaan tersebut, sehingga pada gilirannya 

akan meningkatkan pula harga saham perusahaan. Harga pasar saham merupakan 

ukuran indeks  prestasi perusahaan, yaitu seberapa jauh manajemen telah berhasil 

mengelola perusahaan atas nama pemegam saham, dengan demikian harga saham 
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di pasar modal merupakan indikator nilai perusahaan, yaitu bagaimana 

menigkatkan kekayaan pemegam saham yang merupakan tujuan perushaan secara 

umum. 

Pada kenyataannya harga saham di pasar bursa tidak selalu meningkat. 

Harga saham sewaktu-waktu dapat berubah, perubahan tersebut dipengaruhi oleh 

banyak permintaan dan penawaran saham karena harga saham yang selalu berubah-

ubah atau berfluktuasi maka saham mempunyai karakteristik high riskhigh return. 

Artinya saham merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan 

tinggi, namun juga berpetensi mempunyai resiko yang tinggi untuk mengalami 

kerugian. 

Penilaian tehadap harga saham dapat dilakuakan dengan beberapa cara, 

secara spesifik penilaian terhadap harga saham dapat dilakuakan dengan 

mengguanakan model analisis rasio keuangan. Rasio keuangan dirancang untuk 

memperlihatkan hubungan antara perkiraan-perkiraan laporan keuangan (Murtini 

dan Mareta, 2006;3). Ada beberapa model analisis rasio keungan yang akan 

digunakan didalam penelitian ini, yaitu return on asset (ROA), rate of terurn (ROE), 

net profit margin (NPM), dan operating profit margin (OPM). 

ROA mencerminkan kemampuan perusahaan menciptakan keuntungan atss 

semua yang dimiliki perusahaan dengan meningkatnya ROA berarti kinerja 

perusahaan semakin baik dan akan memberikan dampak positif yaitu harga saham 

perusahaan semakin meningkat. Menurut Dendra Wijaya (2003:66) dalam 

Nurfadillah bank tersebut semakin besar  ROA suatu bank, maka semakin baik pula 
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posisi bank tersebut dari segi pengguna aset dengan pencapaian laba yang tinggi, 

maka investor dapat mengharapkan keuntungan dari deviden karena pada 

hakikatnya dalam ekonomi konvensional, motif investasi adalah untuk memperoleh 

laba yang tinggi. maka apabila suatu saham menghasilkan deviden yang tinggi 

ketertarikannya. 

ROE mengukur seberapa aktivitas ekuitas yang diberikan pemilik modal 

dapat dikelola oleh pihak manajemen dan menghasilkan keuntungan. Niali ROE 

yang semakin baik dapat memberikan daya tarik bagi investor, karena perusahaan 

dianggap memiliki prospek kinerja yang baik sehingga diharapkan harga saham  

yang diperoleh juga semakin meningkat menurut  Tambunan (2007:179) 

Nurfadillah ROE diguanakan untuk mengukur Rate Of  Returnd  tingkat imbalan 

hasil ekuitas para analisi sekuritas dan pemegam saham umumnya sangat 

memperhatikan rasio ini, semakin tinggi ROE yang dihasilkan perusahaan, akan 

semakin tinggi harga sahamnya. 

NPM dapat mencerminkan kemanpuan perusahaan dalam melakukan 

efisien biaya yang menghasilkan keuntungan bersih atas aktifitas penjualan bersih 

perusahaan yang dapat menghasilakan nilai NPM yang tinggi menandakan bahwa 

kegiatan operasional perusahaan yang dijalani semakin produktif  dan perusahaan 

akan mendapatkan tingkat keuntungan yang optimal sehingga berdampak positif 

pada tingkat harga saham. Menurut Darsono (2005:82) Net Profit Margin adalah 

laba bersih dibagi penjualan bersih yang akan diperoleh oleh perusahaan pada setiap 

penjualan yang akan dilakukan rasio ini  tidak menggambarkan besar persentase 
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keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap penjualan karena adanya 

unsur pendapatan biaya non operasional. 

OPM adalah mengukur seberapa besar kemampuan menghasilkan laba 

opersi (laba usaha) dari penjualan bersih perushaan selama periode waktu tertentu, 

sedangkan laba operasi sendiri merupakan laba bersih sebelum pajak dan bunga. 

Penelitian ini bertujuan menguji rasio keuangan terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan yang masuk dalam sektor lq45 pada tahun 2018. variabel 

yang digunakan adalah rasio ROA, karena rasio ini mencerminkan   seberapa 

banyak laba bersih yang di peroleh dari seluruh kekeyaan yang di miliki 

perusahaan. apa lagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan 

analisa rasio ini. ROE, karena rasio ini mengukur efektifitas manajemen 

berdasarkan hasil pengembalian yang di hasilkan oleh jumlah penjualan investasi. 

dalam hal ini infestor melihat seberapa jauh kemanpuan perusahaan dalam 

mengelola modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. Rasio NPM, 

mencerminkan kemanpuan perusahaan dalam mengukur seberapa besar laba bersih 

yang dapat di peroleh dari setiap penjualan, jadi semakin tinggi NPM, maka akan 

semakin baik kinerja operasional perusahaan. 

  Perusahaan yang menggunakan hutang semakin banyak maka akan semakin 

besar beban yang berupa hutang dan angsuran pokok pinjaman yang harus dibayar. 

rasio OPM memberikan gambaran mengenai kemanpuan perusahan dalam 

menghasilkan keuntungan bersih dalam setiap lembar saham.  OPM mempunyai 

pengaruh yang kuat terhadap harga saham, dan ketika OPM meningkat maka harga 

saham juga akan meningkat, demikian pulah sebaliknya.  penelitian lain di gunakan 
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adalalah rasio NPM adalah karena rasio ini menunjukan perbandingan harga pasar 

persaham terhadap laba persaham. jadi semakin tinggi nilai NPM, maka semakin 

tinggi pula tingakat pertumbuhan laba yang di harapkan, sehingga semakin tinggi 

tingkat kepercayaan investor terhadap masa depan perusahaan tersebut. 

Berikut ini daftar rasio keuangan harga saham pebankan berdasarkan pada 

closing price beberapa perusahaan perbankan yang memiliki konsistensi terdaftar 

BEI selama lima tahun terakhir dan memperlihatkan loyalitas terhadap costumer 

atau nasabahnya di mana akan memgambarkan sejauh mana saham-saham dari 

perusahaan tersebut menguat  ataupun terkoreksi yang adapat dijadikan informasi 

bagi para investor dalam berinvestasi di pasar modal yaitu: 

Tabel 1.1 

Perkembangan rasio keuangan perusahaan pebankan sektor lq45 tahun 2018 

 Kode 

Perusahaan 
Tahun ROA ROE OPM NPM 

Harga 

Saham 

 2014           2,99 21,19 46,85 37,32  6,100 

BCA 2015 3,03 20,12  40,87 32,53  4,990 

 2016 3,05 18,30 51,24 40,92       5,525  

 2017 3,11 17,75 54,23 43,37 9,900 

     2018 1,44         8,35 52,90 42,17            7,400  
    2014          3,02 24,82 37,75 32,29 11,650 

BNI 2015 2,89 22,46 35,72 29,74          11,425 

 2016           2,61       17,86 36,13 27,90 11,675 

 2017           2,58       17,36 35,77 28,23 3,640 

  2018 1,29 8,96 34,42 27,84 3,070 

  2014 3,02    24,82 37,75 32,29 11,650 

BRI 2015 2,89 22,46 35,72 29,74 11,425 

 2016 2,61 17,86 36,13 27,90 11,675 

 2017 2,58 17,36 35,77 28,23 3,640 

  2018 1,29 8,96 34,42 27,84  3,070  

  2014 0.79  9,35  12,32 8,94  1,205  

BTN 2015 1.08  13,35  16,93  12,37   1,295 
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  2016 1.22  13,69  19,56  15,28 1,740  

 2017 1,16 13,98 20,20 15,71 3,570 

  2018   0,53  6,36  17,63 13,91 2,360  

  2014 1,48  15,81  16,10  12,74  730  

BJBR 2015  1,56 17,80  17,96   13,69 755  

   2016 1,13  11,92  14,24  10,80  3,390  

 2017 1,05 11,99 14,80 10,55 2,400 

  2018 0,80  8,12  20,65  15,54  2,060  

  2014 2,42 19,70  41,47  32,97  10,775  

BMRI 2015 2,32  17,70  36,80  29,55 9,250 

   2016 1,41 955 24,26  19,10 11,575  

 2017 1,91 12,61 34,18 26,97 8,000 

  2018 1,09 740  40,52  32,40  6,650  

Sumber: LQ45 Index Constituents for the period of February – July 2018   

Selama tahun 2014 sampai 2018 perusahaan-perusahaan memperlihatkan 

naik turunnya harga saham yang cukup signifikan dari semua perusahaan yang 

mengalami penurunan harga saham yang cukup tinggi selama tahun tersebut. 

Menurut para ahli investasi, analisis fundamental lebih baik digunakan 

untuk investasi jangka panjang, maka peneliti tertarik membahas bagaimana cara 

menganalisis harga saham dengan memanfaatkan analisis laporan keuangan 

perusahaan. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Rasio 

Keuangan terhadap Harga Saham Perusahaan perbankan sektor LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  yang  menjadi rumusan  

masalah  pada  penelitian  ini  adalah  : 

1. Apakah ROA, ROE, OPM, NPM mempuyai pengaruh positif  dan 
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signifikan secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan 

perbankan sektor lq45  tahun 2018 yang listing di bursa efek indonesia.? 

2. Apakah  ROA, ROE, OPM, NPM menpunyai pengaruh positif dan 

signifikan secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan 

perbankan sektor lq45  tahun 2018  yang listing di bursa efek indonesia? 

3. Variabel manakah yang berpengaruh  dominan terhadap harga saham 

pada perusahan perbankan sektor lq45 tahun 2018 Yang listing di bursa 

efek indonesia? 

1.3  Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai  dari  penelitian  ini  adalah  

sebagai  berikut  : 

1. Untuk mengetahui  pengaruh ROA, ROE, NPM, dan OPM secara parsial 

terhadap harga saham pada perusahaan perbankan sektor lq45 tahun 

2018. 

2. Untuk mengetahui  pengaruh  ROA, ROE,NPM,  OPM  secara simultan 

terhadap harga saham pada perusahaan perbankan sektor lq45 tahun 

2018. 

3.  Untuk mengetahui variabel manakah yang berpengaruh dominan 

terhadap harga saham pada perusahaan perbankan sektor lq45 tahun 

2018. 

1.4   Manfaat  Penelitian 

Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  : 
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1. Manfaat  bagi penulis 

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan 

mengenai rasio keuangan terhadap harga saham perusahaan perbankan  

sektor LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia perusahaan serta 

mengetahui bagimana kesesuain teori-teori yang telah di dapatkan 

semasa kuliah. 

2. Bagi perusahaan  

Perusahaan  di harapkan dapat menggunakan sebagai alat ukur kinerja 

perusahaan dan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan 

finansial serta menetapkan kebijakan strategi di masa yang akan datang. 

3. Bagi investor 

investor di harapkan dapat menggunakan sebagai dasar pertimbangan 

dalam menginvestorkan modalnya pada perusahaan yang dapat 

memberikan hasil yang optimal. 

4. Bagi pihak lain. 

Penulis berharap hasil penelitian mempunyai pengaruh positif sebagai 

masukan ilmu pengetahuan dan wawasan objek averege di teliti, 

maupun untuk di kembangkan dengan melakukan penelitian lebih 

lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.2.1  Saham 

Salah satu investasi yang cukup menarik minat masyarakat adalah investasi 

yang terbentuk saham, saham biasanya adalah surat berharga yang berfungsi 

sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan pemilik saham ini berhak menerima 

sebagai pendapatan (deviden) dari perusahaan serta tersediah menanggung resiko 

kerugian yang di derita perusahaan  mereka mimiliki saham peru sahaan besaran 

porsi hak pengelolahan ini  tergantung dengan jumlah saham yang dimiliki  ketika 

perusahan untung, maka mereka yang punya persentase saham yang besar akan 

menerima porsi keuntungan besarnya sebaliknya mereka juga bersiap menderita 

kerugian jika perusahaan itu gagal memperoleh pendapatan, dengan demikian hal 

ini sejalan dengan tujuan investasi yaitu mendapatkan keuntungan atau profit dari 

dana yang di tanamkan pada suatu perusahaan. menurut Banbang Riyanto 

(2001:240) saham adalah tanda bukti pe ngambilan atau peserta dalam suatu PT 

(Persero terbatas) bagi  perusahaan yang bersangkutan  yang diterima dari hasil 

penjualan sahamnya, akan tertapi  pemegam saham sendiri itu bukanlah merupakan 

penanaman, karena setiap waktu pemegan saham dapat memenuhi sahamnya. 

Menurut Fahmi (2012;87) mengemukakan harga saham suatu perusahaan 

ditentukan oleh faktor, yaitu kondisi mikro dan makro ekonomi, kebijakan 

perusahaan dalam memutuskan untuk ekspresi (perluasan usaha) seperti membuka 

kantor cabang (brand office), kantor cabang pembantu (sub brand office) baik yang 
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di buka di domestik maupun luar negeri, pergantian direksi secara tiba-tiba, adanya 

direksi atau komisaris perusahaan yang terlibat tindak pidana dan kasusnya sudah 

masuk kepengandilan, kinerja  perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam 

setiap waktunya. resiko sistematis, yaitu suatu bentuk resiko yang terjadi secara 

menyuluruh dan telah menyebabakan perusahaan ikut terlibat, dan efek dari 

psikolog pasar yang ternyata  mampu menekan kondisi tehnik pembeli saham.  

Jenis-Jenis Harga  Saham menurut  widoatmojo (2005:54) adalah  sebagai 

berikut: 

1. Harga Nominal 

Dalam Harga yang tecantum sertifikat saham yang ditetapkan oleh 

emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya 

harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal 

biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal 

2. Harga Perdana 

Harga saham tersebut dicatat dibursa efek. Harga saham pada pasar 

perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (underwrite) dan emiten. 

Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual 

kepada masyarakat biasanya kepada investor, maka harga pasar adalah 

harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini 

terjadi setelah saham tersebut dicatat dibursa. Transaksi di sini tidak lagi 

melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga 

di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga 

perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil 
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sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga 

yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga 

pasar. 

3. Harga pembukaan 

Harga pembukuan adalah harga yang diminta oleh penjual atau 

pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya 

hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai 

dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, 

harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga 

pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Namun tidak selalu 

terjadi. 

4. Harga Penutupan 

Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau 

pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi 

pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena 

ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau ini yang terjadi maka 

harga penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun demikian, harga ini 

tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut. 

5. Harga Tertinggi 

Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi yang 

terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham 

lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. 
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6. Harga Terendah 

Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang 

terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi atas 

suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata 

lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertiggi. 

2.2.2 Perbankan 

Perbankan adalah lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam 

aktifitas perdagangan internasional serta perekonomian nasional dalam 

perekonomian yang sangat moderen seperti saat ini, masyarakat sangat 

membutuhkan kehadiran bank dan aktifitasnya  ini dapat di lihat dengan semakin 

maraknya minat masyarakat untuk menyimpan kelebihan uang yang di miliki, 

meminjam uang (kredit) untuk kebutuhan usaha, berbisnis, bahkan sampai 

berinvestasi ini dapat  melalui perbankan. namun demikian, bagi kebanyakan orang 

perbankan, pada hal sebenarnya terdapat perbedaan. menurut undang-undang 

repoblik indonesia no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, sebagai mana telah di ubah 

dengan undang-undang republik indonesia no. 10 tahun 1998, bank adalah badan 

usaha yang menghinpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

mengeluarkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak. Sedankan perbankan 

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegitan 

usahanya. 
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Bank menurut jenisnya terbagi menjadi dua yaitu bank umum dan 

perkreditan rakyat (BPR), kedua bank ini memiiliki perbedaan dalam usahanya 

bank umum memiliki kegiatan usaha untuk (1) menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjanka, sertifikat berjangka, 

sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainya (2) memberikan kredit; (3) 

menerbitkan surat pengakuan hutang; (4) memindahkan uang baik untuk 

kepentingan sendiri mau pun kepentingan nasabah; (5) membeli,  menjual 

menjamin atas resiko sendiri mau pun hak untuk kepentingan dan atas  hak  perintah 

nasabahnya (surat wasel, surat pengakuan hutang, kertas perbendaharaan  negara 

dan surat jaminan pemerintah, sertifikat BL,  obligasi, dan surat berharga lainya). 

sedangkan kegiatan usaha bank perkreditan rakyat (BPR) yaitu (1) menhinpun dana 

dari masyarakat  dalam bentuk simpana berupa deposito berjanka, tabungan, dan 

atu bentuk lainya yang di persamakan dengan itu; (2 ) memberikan kredit;  (3) 

menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat  BL, dan deposito berjanka, 

sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. 

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa kinerja atau perpormance 

perusahaan adalah dari banyak keputusan yang di buat secara terus- menerus oleh 

menejemen untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efesien. sedangkan 

pengertian rasio keuangan atau financial ratio adalah alat analisis keungan 

perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data 

keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan rasio menggambarkan suatu 

hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. 
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2.2.3  Rasio-Rasio Keuangan  

Berikut ini analisa rasio keuangan yang selanjutnya digunakan 

dalam penelitian ini dengan mengukur  rasio keuangan.  Rasio-rasio 

keuangan yaitu: 

1. Rasio likuiditas (liquidity ratio) biasanya menggambarkan kemanpuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendekya misalnya 

membayar gaji karyawan, membayar biaya operasional, membayar hutang 

jangka pendek, membayar bahan baku dan lain dan sebagainya yang 

membutuhkan pembayaran segera atau telah jatuh tempo. rasio likuiditas 

terbagi menjadi dua bentuk, yaitu rasio lancar (current Ratio) dan rasio 

sangat lancar (quick  ratio atau acid tes ratio). 

Menurtu Brigham dan Houstan (2006:95) aktiva liquid  (liquid 

asset) adalah aktiva yang di perdagankan dalam suatu pasar yang aktif 

sehingga akibatnya dapat dengan cepat berubah menjadi kas dengan 

menggunakan harga pasar yang berlaku, dan posis likuiditas sebuah  

perusahaan sehingga menurut Briham dan housoton menyimpulkan bahwa 

aktiva likuiditas merupakan aktiva yang menjadi kas dengan cepat jangan 

terlalu jauh menurunkan harga aktiva tersebut. sedangkan rasio likuiditas 

adalah rasio yang menunjukan hubungan antara kas dan aktiva lancar 

lainnya dari sebuah perusahan dengan kewajiban lancar. 

2. Rasio solvabilitas (solvability ratio), Brigham dan houston (2006:104) Rasio 

solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemanpuan perusahaan untuk 

menyelesaikan total utangnya total utang meliputi utang jangka pendek dan 
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utang jangka panjang  kreditor lebih menyukai rasio yang lebih rendah, 

karena semakin rendah angka rasionya maka semakin besar peredaman dari 

kerugian yang dialami kreditor jika terjadi likuiditasi pemengam saham, di 

lain pihak mungkin menginginkan lebih banyak leverage karena ia akan 

memperbesar ekspektasi keuntungan  rasio. solvabilitas mengukur sejauh 

mana perusahaan yang di biayai dengan hutang rasio solvabilitas mempunyai 

beberapa implilikasi, anatara lain: pertama, kreditur mengharapkan dana 

yang di sediakan pemilik perusahaan sebagai margin keamanan, bila pemilik 

hanya menyediakan sebagaian kecil modalnya maka resiko bisnis  sebagian 

besar ditanggung oleh kreditur. kedua meskipun  pengadaan dana melalui 

hutang, pemilik masih dapat mengendalikan perusahaan. ketiga bila   

perusahaan mendapatkan keutungan lebih dari yang pinjamannya sebanding 

biaya bunga yang harus di bayar, maka pengembalian kepada pemilik dapat 

di perbesar. 

Perusahaan yang memilki rasio solvabilitas rendah mempunyai resiko 

kerugian yang lebih kecil pada saat perekonomian menurun tetapi memiliki 

tingkat return yang rendah pada saat perekonomian yang tinggi. 

sebalikanya, perusahaan dengan rasio solvabilitas tinggi mempunyai resiko 

kerugian yang besar tetapi kesempatan untuk  mendapatkan keuntungan 

juga lebih tinggi, kesimpulanya adalah bagaimana menyeimbangkan 

pengenbalian yang diharapkan yang tinggi dan meningkatkan resiko.  
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3. Rasio aktivitas putaran (activity ration), Rasio aktivitas mengukur tingkat             

efektifitas pemanfaatan sumber daya perusahaan, rasio ini sering di sebut 

juga perputaran.   

4. Rasio pertumbuhan (growth ratio), rasio pertumbuhan mengukur 

kemanpuan perusahaan dalam mempertahankan posisi usaha di tengah 

pertumbuhan ekonomi dan sektor usahnaya.  dalam pertumbuhan yang perlu 

dianalisis adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersih, 

pertumbuhan pendapatan per lembar saham, pertumbuhan dividen 

persaham,  pertumbuhan harga pasar saham pertumbuhan nilai buku 

persaham. 

5. Rasio penilaian (valuation ratio), Rasio penilaian mengukur kemanpuan 

manajemen dalam menciptakan nilai pasar uasaha diatas biaya investasi. 

Ratio penilaian mencerminkan rasio resiko (resiko  Likuiditas dan rasio 

solvabilitas), rasio pengembalian (rasio aktivitas, rasio profibilitas, dan rasio 

pertumbuhan). tujuan dari rasio penilaian adalah untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan dan kekayaan pemegam saham. rasio ini merupakan ukuran 

yang paling komprehensif untuk menilai hasil kerja perusahaan seperti rasio 

harga saham terhadap pendapatan, rasio nilai pasar terhadap nilai buku 

saham. 

2.2.4  Variabel variabel penelitian 

      1.   Return on asset (ROA) 

ROA mencerminkan kemanpuan perusahaan menciptakan keuntugan atas  
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semua atas di miliki perusahaan dengan meningkatnya ROA berarti kinerja 

perusahaan semakin baik dan akan memberikan dampak positif yaitu harga 

saham perusahaan semakin meningkat.menurut Dendra wijya (2003:66) dalam 

nurfadilla bank tersebut semakin besar ROA suatu bank,maka semekin baik pula 

posisi bank tersebut  dari segi penggunaan aset dengan pencapaian laba yang 

tinggi, maka investor dapat mengharapkan keuntungan dari deviden karena pada 

hakikatnya dalam ekonomi konvensional, motif investasi adalah untuk 

memperoleh laba yang tinggi, maka apabila suatu saham menghasilkan d eviden 

yang tinggi ketertarikanya. 

Berikut ini adalah rumus untuk mengetahui keuntungan bersih yang di 

peroleh dari pengguna aktiva yaitu: 

Return on assets (ROA) = 

2. Return on equity ( ROE) 

ROE mengukur seberapa aktifitas ekuitas yang di berikan pemilik modal 

dapat di kelola oleh pihak menejemen dan menghasilkan keuntungan nilai ROE 

yang semakin baik dapat memberikan daya tarik bagi investor, karena 

perusahaan di anggap memiliki prospek kinerja yang baik sehingga di harapkan 

harga saham yang di peroleh juga semakin meningkat menurut Tambunan 

(2007:179) Nurfadillah  ROE di gunakan untuk mengukur Rate of returnd 

(tingkat imbalan hasil ekuitas para analisis sekuiritas dan pemegam saham 

umumnya sangat memperhatikan rasio ini, semakin tinggi ROE yang di hasilkan 

perusahaan, akan semakin tinggi harga sahamnya. 

Laba Bersih Perusahaan 

Total Aktiva Perusahaan 
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Berikut ini rumus yang di gunakan untuk mengukur keuntungan  

bersih yang di peroleh dari pengelolahan modal investasi :  

ROE =  

3.  Net profit margin (NPM) 

NPM dapat mencerminkan kemanpuan perusahan dalam melakukan  

efesien biaya yang menhasilkan keuntungan bersih atas aktifitas penjualan 

bersih perusahan yang dapat menghasilkan nilai NPM yang tinggi 

menandakan bahwa kegiatan operasional perusahaan yang di jalani semakin 

produktif dan perusahaan akan mendapatkan  tingkat keuntungan yang 

optimal sehingga berdampak positif pada tingakt harga saham. menurut 

Darsono (2005:82)  Net profit margin adalah laba bersih di bagi penjualan 

bersih yang di peroleh oleh perusahaan pada setiap penjualan yang di lakukan  

rasio ini tidak mengambarkan besarnya persentase keuntungan bersih yang di 

peroleh perusahaan untuk setiap penjualan karena adanya unsur  pendapatan 

biaya non operasional. 

Nest profit margin  (NPM) =   

4. Operating profit margin  (OPM)  

rasio operating profit margin mengukur seberapa besar kemampuan 

menghasilkan laba operasi (laba usaha) dari penjualan bersih perusahaan 

selama periode waktu tertentu. Sedangkan laba opersi sendiri merupakan  

 

Laba bersih perusahan 

Equitas perusahaan 

Laba bersih setelah pajak 

Penjualan perusahan 
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laba bersih sebelum pajak dan  bunga. 

OPM = 

2.2.5  Penelitian Terdahulu 

Tabel.2.1 penelitian terdahulu 

Peneliti Metode penelitian Variabel Hasil penelitian 

Mia hediyana 

sari(2014) 

Anlisis pengaruh 

kinerja keuangan 

terhadap harga 

saham studi kasus 

indeks lq45 

EVA, ROA, dan 

NPM 

Ditemukan bahwa 

returnd on asset 

(ROA) dan returnd  

on eqity (ROE) tidak 

mempunyai 

pengaruh yangdi 

segnifikasikan 

dengan harga 

saham.perusahaan  

perbankan yang 

terdaftardi bursa 

efek indonesia. 

HARYUTI 

(2012) 

Analisis pengaruh 

kinerja keuangan 

terhadap harga 

saham pada 

perusahaan 

perbankan yang go 

publik di bursa efek 

indonesia. 

CAR, RORA, 

NPL,  ROE, 

GWM dan LDR. 

Hasil penelitian 

menujukan bahwa  

dari enam variabel 

yang berpengaru 

signifikasikan yaitu 

CAR,  R ORA, 

ROE, Serta LDR 

sedangkan NPL, dan 

GWM, tidak 

berpengaruh 

signifikasikan 

tergadap harga 

saham pada 

perusahaan 

perbankan 

berdasarkan hasiil 

penelitian persial 

menunjukan bahwa 

variabel ROE 

berpengaru paling 

dominan terhadap 

harga saham.  

Laba bersih sebelum pajak dan bunga 

Penjualan bersih 
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Diana 

wahdatil 

hanafia(2014) 

Analisis pengaruh 

net profit margin 

(NPM), debt to 

equity  

ratio(DER).Earning 

per share(EPS), dan 

price to book value( 

PBV) terhadap 

harga saham pada 

perusahaan yang 

terdaftar dalam 

perhitungan jakarta 

islamic indeks (jII) 

tahun 2010-2013 

NPM,DER,EPS,

dan PFB 

Pengaruh kinerja 

keuangan terhadap 

harga saham yang 

terdaftar dalam 

perhitungan jakarta 

islami index (jII) 

menemukan bahwa 

variabel NPM dan 

DER berpengaruh 

negatif dan 

signifikasikan 

terhadap harga 

saham perusahaan 

do Jii 

Ines Faradita 

2013 

Pengaruh kinerja 

keuangan terhadap 

harga saham studi 

kasus pada 

perusahan 

otomotive yang 

tedaftar di nursa 

efek indonesia 

EPS, DER, 

NPM, CR dan 

PER 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

EPS, CR dan PER 

berpengaruh secara 

positif terhadap 

harga saham, 

signifikansi EPS 

(0,000,<0,05) CR 

(0,21<0,05) dan PER 

(0,000<0,05) 

sedangkan DER dan 

NPM tidak 

mempunyai 

pengaruh nyata 

terhadap harga 

saham perusahaan 

otomotive pada 

periode 2009-2011 

dengan nilai 

signikansi DER 

(0,449>0,05) dan 

NPM (0,709>0,05) 

 

2.2.6   Kerangka Fikir   

Secara umum kinerja keuangan suatu perushaan dapat dilihat dari laporan 

keungan yang dipublikasikan dan laporan keuangan perushaan tersebut dianalisis 

menggunakan rasio keuangan. Dari analisis laporan keuangan tersebut akan 
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diperoleh nilai rasio keuangan. Selanjutnya dalam penelitian ini akan menguji  

bagaimana pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham  perushaan perbankan 

sektor lq 45 yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2018. Perubahan harga 

saham di  pasar modal di pengaruhi oleh berbagai faktor berdasarkan beberapa 

penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas. Informasi tentang rasio keuangan 

merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap perubahan harga 

saham. 

Dari uraian di atas maka pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham 

perusahaan perbankan sekor lq45 yang terdaftar di bursa efek indonesia adalah 

sebagai berikut 
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                                            Kerangka fikir 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1. Kerangka pikirlan  

Berdasarkan kerangka pemikiran dapat di jelaskan bahwa perbankan yang 

terdaftra di BEI untuk melihat harga sahamnya dapat di lihat melalui laporan 

keuangan bank yang terdaftar dan untuk mengukur harga saham sendiri dapat di 

ukur dengan menggunakan rasio keuangan yang peneliti gunakan dalam penelitian 

ini yaitu ROA, ROE, OPM, NPM dari keempat  variabel peneliti ingin mengetahui 

apakah berpengaruh dan signifikan menjadi saran kepada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI secara parsial mau pun simultan terhadap harga saham 

perbankn lq45 yang terdaftra di bursa efek indonesia untuk mengetahui itu semua, 

Perushaan Perbankan LQ45 

Laporan Keuangan 

 

Rasio-Rasio keuangan 

ROA ROE NPM OPM 

Harga Saham 

Metode analisis 

Kesimpulan 

 

BEI 
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peneliti menggunakan metode analisi regresi berganda, sehingga nantinya akan di 

peroleh kesimpulan yang dapat menjadi saran kepada perusahaan perbankan lq45 

yang terdafatar di bursa efek indonesia. 

2.2.7 Hipotesis 

1. Diduga bahwa ROA, ROE, NPM, OPM berpengaruh positif dan 

signifikasikan  secara persial terhadap harga saham pada perusahaan 

perbankan sektor lq45  tahun 2018 yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

2. Diduga bahwa ROA, ROE, NPM, OPM berpengaruh positif dan 

disignifikasikan secara simultan terhadap harga saham pada perusahan 

perbankan sektor lq45 2018 yang terdaftar dibursa efek indonesia. 

3. Diduga bahwa ROA, ROE, NPM, OPM berpengaruh dominan terhadap 

harga saham perusahaan perbankan sektor lq45 tahun 2018 yang terdaftar 

di bursa efek indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.3.1   Lokasi penelitian 

           Dalam penulisan ini, penullis menentukan objek penelitian perusahaan 

perbankan lq45 yang terdaftar di bursa efek  di Indonesia  adapun waktu di 

manfaatkan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan sejumlah data  di bursa 

efek  yang di perlukan  kurang lebih satu bulan. 

3.3.2 metode pengumpulan data. 

Dalam penulisan ini ,metode pengumpulan data yang penulis tempuh adalah 

sebagai berikut. Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

sehingga metode pengumpulan data menggunakan participant observasition data 

berupa harga saham, return on asset (ROA) return on equite (ROE),  net profit 

margin (NPM) dan operating profit margin (OPM) yang di peroleh dari laporan 

keuangan publikasi lq45 yang terdaftar di bursa efek indonesia priode 2018. 

3.3.3 Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahan sektor lq45 yang terdaftar 

di bursa efek indonesia, Sedangkan untuk sampel penelitian mengambil 6 

perusahaan  perbankan yang cukup di kenal baik masyarakat. 

1. Perusahaan-perusahaan perbankan yang  terdaftar di bursa efek indonesia 

dan memiliki data yang cukup lengkap. 
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2. perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan. Ada pun alasan 

memilih 6 perbankan tersebut. 

3. mayoritas perbankan tersebut memiliki laporan keuangn yang menunjukan 

bahwa kondisi bank tersebut dapat memenuhi kewajiban. 

4. perusahaan perbankan yang akan diteliti merupakan bank yang menjadi 

salah satu faktor  terbesar penggerak roda perekonomian indonesia. 

3.3.4 Jenis-jenis dan sumber data 

Data kuantitatif  data yang berupa angka-angka  seperti data laporan 

keuangan. Data kualitatif data yang tidak dapat di hitung atau data  berupa 

pembahasan yang berhubungan dengan penelitian. 

3.3.5 Metode analisis data 

 Metode analisa data yang di gunakan dalam memecahkan masalah yang telah 

di kemukakan serta untuk membuktikan hipotesis adalah: 

1. Analisis deskriptif yakni suatu analisis yang menguraikan perkembangan        

penjualan yang di capai oleh perusahaan. 

2. analisis  regresi berganda yakni suatu analisis untuk melihat sejauh mana     

pengaruh rasio keuangan  terhadap harga saham denga menggunakan 

rumus regresi  berganda sebagai berikut: 

a.   Uji asumsi klasik 

         1)   menguji normalitas 

uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi,  
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variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

 2)   menguji multikolinieritas 

uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat  

hubungan antara variabel independen. 

 3)   menguji heterokedastisitas 

uji heterokedastisitas dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah 

data dalam memiliki kesamaan variasi atau tidak semua model 

regresi yang baik mensyaratkan bahwa data dalam suatu faktor harus 

memiliki kesamaan variasi homokedastisitas. 

    4)    menguji autokorelasi  

uji autokorelasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

apakah dalam suatu model regresi dan korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t_1 

(sebelumnya) suatu model regresi yang baik adalah model regresi 

yang bebas dari ganggungguan atau autokorelasi. 

b.   Uji regresi berganda 

 Dalam penelitian ini metode yang diguanakan adalah metode regresi 

linear  berganda, metode ini digunakan untuk menguji pengaruh 

perubahan rasio keuangan yang di ukur dengan raturen on asset (ROA), 

returen on equity (ROE), net profit margin (NPM), dan operating profit 
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margin (OPM) terhadap perubahan harga saham. Model ini dapat ditulis 

secara ringkas sebagai berikut: 

      Y= bo+b1x1+b2x2+b3x3+b4× 𝟒 +e 

     Di mana: 

     Y   = harga saham (lembar) 

     X1 = Return On Aset (ROA) 

     X2 = Return On Equily (ROE) 

     X3 = Net Profit Margin (NPM) 

     𝑋4 = operationg  profit margin (OPM) 

    bo = Nilai konstanta 

     b1,b2,b3, b4  =  koefisien regresi  

c. penguji kofesien regresi persial  (uji T) 

1) merumuskan hipotetis 

HO : b = o, variabel independen tidak mempunyai pengaruh    

terhadap variabel dependen. 

Ha : b ≠ 0, variabel independen mempunyai pengaruh terhadap    

variabel  dependen 

2) Menetukan tingaka signifikansi (𝛼 = 5) dan derajat kebebasan 

(df=n-1) 

3) Menghitung nilai t dengan formula 
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 d.  Uji signifikasi simultan (uji F) 

  Uji f merupakan pengujian signifikan seluruh variabel indenden  

secara simultan atau secara bersama-sama.  

3.3.6  Definisi opersional 

Sesuai dengan judul penelitian, maka terdapat beberapa variabel dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. variabel independen 

Adalah suatu variabel bebas yang keberadaannya tidak di pengaruhi oleh 

variabel-variabel lainya, variabel ini merupakan faktor yang mempengaruhi 

variabel lainya. pada penelitian ini independen yang di gunakan adalah rasio 

keuangan  yang terdiri dari beberapa sub variabel yaitu: 

a. return on asset (x1) 

Return on asset (ROA) merupakan rasio  yang di gunakan untuk  Menilai 

kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh kekayaan yang di 

miliki dalam menghasilkan laba. 

b. return on equity (x2) 

terurn on equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur seberapa banyak 

keuntungan yang akan di peroleh oleh pemilik modal atas modal yang telah 

di keluarkan untuk perusahaan. 

 



35 
 

c. Net profit margin (x3) 

Net profit  margin (NPM) adalah rasio yang mengukur seberapa besar 

persentase laba bersih yang di hasilkan oleh perusahaan setelah di potong 

pajak pada tingkat penjualan tertentu 

d. Operation profit margin (x4) 

Laba operasional digunakan untuk mengukur strategi harga dan efisiensi 

operasional sebuah perusahaan. 

2. variabel  dependen 

Adalah variabel yang tidak bebas yang keberadaannya merupakan 

suatu yang dipengaruhi oleh variabel indenpenden. dalam penelitian ini 

variabel dependen adalah harga saham  sektor perbankan (y) dimana harga 

saham yang di lihat berdasarkan closing price masing-masing emiten setiap 

tahunnya yang terdaftar di bursa efek indonesia. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

 

4.4.1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya 

pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah 

Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. 

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada 

beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut 

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

kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan 

berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan 

sebagimana mestinya. 

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 

tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan 

seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat 

sebagai berikut: 
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Tabel. 4.1 

Sejarah singkat bursa efek  indoesia 

 

DESEMBER 

1912 

Bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh 

pemerintah Hindia Belanda. 

1914-1918 Bursa efek di Batavia ditutup selama perang dunia I. 

1925-1942 Bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan bursa 

efek di Semarang dan Surabaya. 

Awal 1939 Karena isu politik (perang dunia II) bursa efek di Semarang 

dan Surabaya ditutup.  

1942-1952 Bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama perang dunia 

II. 

1956 Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa efek 

semakin tidak aktif. 

1956-1977 Perdagangan di bursa efek vakum. 

10 Agustus 1977 Bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ 

dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar 

Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai 

dengan go public PT. Semen Cibinong sebagai emiten 

pertama. 

1977-1987 Perdagangan di bursa efek sangat lesu. Jumlah emiten 

hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih 

instrumen perbankan dibanding instrumen pasar modal. 

1987 Ditandai dengan hadirnya paket Desember 1987 (PAKDES 

87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk 

melakukan penawaran umum dan investor asing 

menanamkan modal di Indonesia. 

1988-1990 Paket deregulasi dibidang perbankan dan pasar modal 

diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa 

terlihat meningkat. 

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

oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), 

sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. 

Desember 1988 Pemerintah mengeluarkan paket Desember 88 (PAKDES 

88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go 

public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi 

pertumbuhan pasar modal. 

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

oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek 

Surabaya. 

13 Juli 1992 Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan 

Pengawasan Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai 

HUT BEJ. 



38 
 

22 Mei 1995 Sistem Otomatis perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan 

sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading 

Systems). 

10 November 

1995 

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1995 tentang pasar modal. Undang-Undang ini mulai 

diberlakukan mulai januari 1996. 

1995 Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek 

Surabaya. 

2000 Sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading) mulai 

diaplikasikan di pasar modal Indonesia. 

2002 BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh 

(remote trading). 

2007 Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

02 Maret 2009 Peluncuran perdana sistem perdagangan baru PT. Bursa 

Efek Indonesia: JATS-NextG. 

Sumber: www.idx.co.id (Diakses tahun 2019) 

1) Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia 

a) Visi 

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. 

b) Misi 

Menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya 

perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien serta mudah diakses 

oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). 

2) Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 

Struktur organisasi merupakan elemen penting untuk menjalankan 

aktivitas perusahaan yang menggambarkan hubungan wewenang dan 

tanggung jawab bagi setiap sumber daya manusia yang ada dalam 

perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh 

aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada 

http://www.idx.co.id/
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tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi pada Bursa 

Efek Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Gambar. 4.1 

Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 
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4.4.2  Gambarang Umum Perushaan Perbankan 

Ada 6 perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) data dalam 

penelitian ini di peroleh kantor perwakilan bursa efek pada priode 2014-2018, bank 

tersebut yakni bank BCA  bank sentral asia (persero) tbk,  BNI  bank negara 

indonesia (persero) tbk, BRI bank rakyat indonesia (persero) tbk, BTN bank 

tabungan negara (persero) tbk, BJBR bpd jawa barat banten (persero) tbk, BMRI  

bank mandiri (persero) tbk. 

1.  Bank central asia (persero) tbk 

PT Bank Central Asia berawal dari sebuah usaha dagang bernama NV 

Knitting Factory di Semarang yang didirikan pada tanggal 10 Agustus 1955, dengan 

akte notaris No. 38, kongsi dagang ini kemudian berkembang menjadi NV Bank 

Central Asia, yang pertama kali beroperasi di pusat perniagaan di jalan Asemka 

pada tanggal 21 Februari 1957. Pada tanggal 18 maret 1960 dikukuhkan menjadi 

PT. Bank Central Asia, dimana berbentuk perseroan terbatas dengan modal awal 

sebesar Rp.600.000,- dan bertujuan untuk melayani kebutuhan pendanaan bagi 

masyarakat pedagang kecil yang saat itu sedang tumbuh di Jakarta. 

Sejak pertengahan tahun 1970-an, Bank Central Asia mulai berkembang 

pesat, pada tahun inilah dapat dikatakan merupakan era cepat landas PT. Bank 

Central Asia. Pada tahun 1974 misalnya, Bank Central Asia bersama-sama lembaga 

keuangan terkemuka dari Jepang, Inggris, dan Hongkong mulai menjalin 

mendirikan lembaga keuangan bukan Bank (LKBB) yang dinamakan PT. Multi 
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National Finance Coorporation (Multicor). PT. Bank Centra Asia menjadi 

pemegang saham terbesar di Multicor sebesar 51% dari total saham. 

Dengan kerja sama yang dilakukan oleh Bank Central Asia dan disertai 

dengan pengelolaan yang professional, mulai menunjukkan diri sebagai bank yang 

menguasai pasar perbankan. Bank Central Asia terus berkembang ke berbagai 

provinsi atau daerah-daerah yang belum banyak dijangkau bank lain. Tahun 1977 

status bank devisa diperoleh Bank Central Asia, sejak saat itu berbagai macam 

transaksi valuta asing dan ekspor-impor dapat dilayani oleh PT. Bank Central Asia. 

Kondisi itu membuat PT. Bank Central Asia masuk dalam bank swasta papan atas 

dan terkemuka berstatus bank devisa. 

Memasuki tahun 1992 merupakan era konsolidasi bagi Bank Central Asia, 

Peningkatan kualitas pelayanan semakin diupayakan untuk lebih memenuhi 

kebutuhan nasabah, terbukti dengan asset Bank Central Asia pada akhir desember 

1992 telah mencapai Rp.41,1 Triliun dengan jumlah jaringan kantor cabang 

sebanyak 439 kantor cabang dalam negeri dan 7 kantor cabang luar negeri. 

Berkaitan dengan kebijakan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 yang 

memberikan keleluasaan bagi bank-bank swasta nasional, Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR), Bank Asing untuk memberikan atau membuka kantor-kantor baru atau 

kantor cabang baru. 

BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank 

Central Asia NV. Banyak hal telah dilalui sejak saat berdirinya itu, dan barangkali 

yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi di tahun 1997. 
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Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem 

perbankan di Indonesia. Namun, secara khusus kondisi ini memengaruhi aliran 

dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak nasabah 

menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, bank terpaksa 

meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN) lalu mengambil alih BCA di tahun 1998. 

Selanjutnya, BCA mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan 

publik. Penawaran Saham Perdana berlangsung di tahun 2000, dengan menjual 

saham sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN. Setelah Penawaran 

Saham Perdana itu, BPPN masih menguasai 70,30% dari seluruh saham BCA. 

Penawaran saham kedua dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2001, dengan BPPN 

mendivestasikan 10% lagi dari saham miliknya di BCA. 

Dalam tahun 2002, BPPN melepas 51% dari sahamnya di BCA melalui 

tender penempatan privat yang strategis. Farindo Investment, Ltd., yang berbasis di 

Mauritius, memenangkan tender tersebut. 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 finansial.  

a) Visi 

"Bank pilihan utama pilihan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting 

perekonomian Indonesia." 
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b) Misi 

1) Membangun institusi unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan 

solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. 

2) Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan 

finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. 

3) Meningkatkan nilai francais dan nilai stakeholders. 

2. Bank negara indonesia (persero) Tbk 

Sejarah singkat bank negara indonesia (persero) tbk bank BNI berdiri sejak 

tahun 1946, BNI yang dahulunya di kenal sebagai bank negara indonesia, 

merupakan bank pertama  yang didirikan dan di miliki oleh pemerintah 

indonesia.bank negara indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi 

pertama yang di keluarkan pemerintah indonesia, pada malam menjelang tanggal 

30 oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukanya .hingga kini, tanggal 

tersebut di peringati hari keuangan nasional, sementara hari pendidikan yang jatuh 

pada tanggal 5 juli di tetapkan sebagai hari bank nasional. 

Sehubungan  dengan penambahan modal pada tahun 1995, status bank negara 

indonesia di ubah menjadi bank komersial milik pemerintah.perubahan ini  

melandasi pelayanan yang lebih dan tuas bagi sektor usaha nasional. Sejal an 

dengan keputusan pengguna tahun pendirian sebagai bagaian dari idetitas 

perusahaan, nama  bank indonesia 1946 resmi di gunakan mulai akhir tahun 1968. 

perubahan ini menjadikan bank negara indonesia lebih di kenal sebagai BANK BNI 

di tetapkan bersama dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Tahun 

1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank negara indonesia 
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(persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahan publik di wujudkan 

melalui  penawaran saham perdana pada pasar modal pada tahun 1996. 

Pada tahun 2004, idetitas perusahaan yang di perbaharui mulai di guanakan 

untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan 

mengurangi masa-masa yang sulit.identitas  baru BNI merupakan hasildesain ulang 

unruk menciptakan suatu identitas yang tampak lebih segar, lebih modern, di namis, 

serta menggambarkan posisi dan arah organisasi yang baru.idetitas  tersebut 

merupakan ekpresi brand baru yang tersusun dari simbol “46” dan kata BNI yang 

selanjutnya di  kombinasikan dalan bentuk logo BNI. 

a) VISI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

Visi PT bank negara indonesia (persero), Tbk yaitu menjadi kebanggan 

nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja. 

b) Misi Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

 Bank negara indonesia (persero) Tbk mempunyai misi  yaitu: 

1) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai  tambah kepada 

seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama (The Bank of Choice) 

2) Meningkatakan nilai investasi yang unggul bagi investor. 

3) Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

nerkarya dan berpretasi. 

4) Meningkatkan acuan pelakasanaan kepatuhan dan tata kelola 

perusahaan yang baik. 
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5) Menjadi acuan pelaksanaan  kepatuhan dan tata kelolah perusahaan 

yang baik. 

3. Bank rakyat indonesia (Persero) Tbk 

Sejarah singkat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Pada awalnya bank 

rakyat indonesia (BRI) didirikan di purwekerto , jawah tenga oleh Raden Aria 

Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der inlandsche Bestuurs 

Ambtenaren atau Bank bantuan dan simpanan milik kaum pryayi yang 

berkebangsaan  indonesia (pribumi).Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang 

kemudian di jadikan sebagai kelahiran BRI.  

Pendiri bank  di rakyat indonesia Raden Aria Wirjaatmadja pada priode 

setelah kemerdekaan RI, berdasarkan peraturan pemerintah no.1 tahun 1946 pasal 

1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertamadi republik 

indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada 1948, 

kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai  aktif kembali 

setelah perjanjian Renville pada tahun  1980  dengan beruba nama Bank Rakyat 

Indonesia serikat pada waktu itu melalui PERPU no. 41 tahun 1960 di bentuk bank 

koperasi tani dan nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank tani 

nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan 

penetapan presiden (panpres) no. 9 tahun 1965, BKTN di intergrasikan kedalam 

bank indonesia dengan nama bank indonesia Urusan koperasi tani dan nelayan 

setelah berjalan selama satu bulan keluar panpres No 17 tahun 1965 tentang 

pembentukan bank tunggal dengan nama bank negara bank indonesia . 
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Berdasarkan undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang undang-undang 

pokok perbankan dan undang-undang no.13 tahun 1968 tentang undang-undang 

bank sentra, yang intinya menegembalikan fungsi bank indonesia sebagai bank 

sentral  dan bank negara indonesia unit II bidang rular dan ekspor impor di pisahkan 

masing-masing menjadi  dua bank yaitu bank indonesia dan bank ekspor impor 

indonesia. Selanjutnya berdasarkan undang -undang no 21 tahun 1968 menetapkan 

kembali tugas pokok-pokok  BRI sebagai bank umum. 

Sejak 1 agustus 1992 berdasarkan undang-undang perbankan no.7 tahun 1992 

dan peraturan pemerintah RI no. 21 tahun 1992 status Bri beruba menjadiPT. Bank 

rakyat indonesia (perseroh) yang pemilikanya masih 100 persen di tangan 

pemerintah. PT BRI (persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pada 

pelayanan masyarakat sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus 

pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusahan kecil. 

a) visi Dan Bank rakyat indonesia (persero ) tbk  

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah. 

b)   Misi Bank rakyat indonesia (persero) tbk. 

1) melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamanakan 

pelayanan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk 

menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 
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2) memberikan pelayayan prima kepada nasabah melalui jarigan kerja yang 

tersebar luas dan didukung oleh sumber daya profesional dengan 

pelaksanaan praktek good corporate governance. 

3) memberikan keuntungan dan manfaaat yang optimal kepada pihak pihak 

berkepentingan. 

4. Bank tabungan negara (persero) Tbk 

Sejarah singkat bank tabungan negara (persero) tbk. PT bank tanbungan 

negara (persero) tbk didirikan sebagai bank milik negara, semulah dengan nama 

“Bank tabungan pos” berdasarkan undang-undang darurat no. 9 tahun 1950 tanggal 

9 pebruari 1950. tahun 1963 berubah menjadi tabungan negara (BTN) sampai 

dengan sekarang. 

Berdasarkan  undang-undang no. 20 tahun 1968 tugas pokok bank tabungan 

negara disempurnakan sebagai lembaga untuk perbaikan ekonomi rakyat, dan 

pembngunan ekonomi nasional, dengan jalan menghimpun dana dari masyrakat, 

terutama dalam bentuk tabungan, tahun 1974 pemerintah mulai dengan rencana 

pembangunan perumahan. Guna menunjang keberhasilan kebijakan tersebut, bank 

tabungan negara ditunjuk sebagai lembaga pembiayaan kredit perumahan untuk 

msyarakat berpenghasilan kebawah. bedasarkan surat mentri keuangan nomor B- 

49/MK/IV/1/1974  tanggal 29 januari 1974, lahirlah kredit pemilikan rumah. 

tanggal 1 agustus 1992 status hukum bank tabungan negara diubah menjadi 

perusahaan (persero) dengan pemilikan saham mayoritas adalah pemerintah 

depertemen keuangan RI. Pada tahun 1994 melalui keputusan direksi bank 
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indonesia  NO. 27/55/Kep/ DIR tanggal 23 september 1994 PT.bank tabungan 

negara (persero) dapat beroperasi sebagai bank devisa. 

 Berdasarkan  pasal 3 anggaran dasar bank, ruang lingkup kegitan bank adalah 

menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan 

peraturan yang berlaku, termasuk melakukan  kegiatan bank berdasarkan prinsip 

syariah, bank mulai melakukan kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah pada 

tanggal 14 februari 2005. mulai beroperasinya cabang syariah  pertama di jakarta 

harmoni. berdasarkan akta notaris no.7 tanggal 12 oktober 2009 dari notaris Fathia 

Helmi, SH. mengenai pernyataan keputusan rapat umum pemegam saham luar 

biasa untuk menyutujui perubahan seluruh anggaran dasar PT. Bank Tabungan 

negara (persero) menjadi persero terbuka. Berdasarkan keputusan tersebut, 

anggaran dasar bank telah di ubah pada tanggal 13 oktober 2009. perubahan 

anggaran dasar tersebut mendapatkan persetujuan dari menteri hu kum dan hak 

asasi manusia republik indonesia melalui surat No.AHU-49309.AH 01.02.TAHUN 

2009. Bank berdomisili di jakarta pusat. pada tanggal 30 september 2010, bank 

memiliki 82 kantor cabang (termaksuk 1 kantor cabang syariah), 210 cabang 

pembantu (termaksuk 1 cabang pembantu syariah), 110 kantor layanan setara 

kantor kas, 2600 kantor kas, SOPP (System On-Line payment point/Kantor pos on-

line) dan 210 layanan syaria. 

Tahun 2009 merupakan babak baru bagi bank pembiayaan perumahan 

tersebar di indonesia. selain berhasil tumbuh diatas rata-rata perbankan, bank BTN 

juga sebagai bank di indonesia yang sukses melakasanakan sekuritis asset melalui 

kontrak investasi kolektif efek berangun aset (KIK-EBA). Menutup tahun 2009, 
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bank melangkah pasti memasuki karena pasar modal setelah berhasil melalui proses 

IPO (penawaran saham perdana) di bursa efek indonesia pada 17 desember 

2009.lembaran baru bagi Bank BTN ini semakin memantapkan langka kedepan 

untuk terus bergerak dinamis yang tengah ketidakpastian kondisi ekonomi 

global.bagi bank BTN, pertumbuhan tidak sekedar profibilias, melainkan 

pemberian nilai tambah bagi kariawan, nasabah, pemegam saham, komunitas, 

lingkungan dan bangsa melalui konstribusi sebagai warga korporat yang baikdepan 

sebaga perusahaan publik, Bank BTN berkomitmen untuk terus mengukir prestasi 

yang lebih baik berbekal sumber daya manusia dan permodalanya yang kokoh, 

bersinergi dengan kekuatan staregi manajerial yang handal serta kepedulian pada 

lingkungan sekitar, guna meraih pertumbuhan berkelanjutan menujuh masa depan 

yang penuh harapan. 

a) Visi Bank Tabungan Negara( Persero) Tbk. 

Adapun visi PT Bank Tabungan negara (persero) Tbk menjadi bank 

yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan. 

b) Misi Bank tabungan negara (persero) Tbk 

Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan                            

industri terkait , pembiayaan komsumsi dan usaha kecil menengah. 

1) Meningkatakan keunggulan komperatif meleui inovasi 

pengembangan produk, jasa dan jaringan strategi berbasis tehnologi 

terkini. 
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2) Menyiapkan dan pengembangan human capital yang berkualitas, 

profrsional dan memiliki integritasi tinggi. 

3) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip ke 

hati-hatian dan good corporate governance untuk meningkatkan 

shareholder. 

4) Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. 

5. Bank  Bjbr (persero) tbk 

Sejarah bank pembangunan daerah jawah barat dan banten, Pendirian bank 

pembangunan daerah jawah barat di latar belakangi oleh peraturan pemerintah 

republik indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan indonesia 

memiliki belanda yang dinasionalisasi. salah satu perusahaan milik belanda yang 

berkedudukan di banding yang di nasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste 

Nederlansche indische Shareholding) yang sebelumnya perusahaan tersebut 

bergerak bidang bank hipotek. sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah 

no.33 tahun 1960 pemerintah propinsi jawah barat dengan akta notaris Noezar 

nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 mei 1961 dan 

dikukuhkan dengan surat keputusan gubernur propinsi jawah barat nomor 

7/GKDH/BPD/1961 mendirikan PD bank karya pembagunan dengan modal dasar 

untuk pertama kali berasal dari kas daerah sebesar RP2.500.000,00. 

a) Visi bank pembangunan daerah jawah barat dan banten (persero) tbk 

Menjadi 10 bank terbesar dan sehat di indonesia 

b) Misi  bank pembangunan daerah jawa barat dan banten 
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1) Penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah 

2) Melaksanakan penyimpanan uang daerah 

3) Salah satu sumber pendapatan asli daerah 

6. Bank Mandiri (persero) tbk 

Sejarah  Singkat bank Mandiri (persero) tbk, bank mandiri berdiri pada 

tanggal 2 oktober 1998 sebagian bagian dari program resturkuriasi perbankan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah indonesia. pada bulan juli 1999, empat bank milik 

pemerintah yaitu  bank bumi daya, bank dangan negara, bank ekspor impor 

indonesia dan bank pembangunan indonesia, bergabung  menjadi bank mandiri. 

keempat bank tersebut telah membentuk riwayat perkembangan perbankan di 

inonesia dimana sejara berawal pada lebih dari 140 tahun yang lalu proses panjang 

pendirian bank bumi daya bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan belanda 

De Nationale Handelsbank NV, menjadi bank umum negara pada tahun 1959. 

Pada tahun 1964 Chartered Bank (sebelumnya adalah bank milik inggris) juga 

di nasionalisasi, dan bank umum negara diberi hak untuk melanjutkan operasi bank 

tersebut.pada tahun 1965, bank umum negara di gabungkan ke dalam bank negara 

indonesia dan berganti nama nama menjadi Bank Negara indonesia unit IV beralih 

menjadi bank bumi daya.bank dangan negara merupakan salah satu bank tertua di 

indonesia, pertama kali dibentuk dengan nama Nederlandsch indische Escompto 

Maatschappij di Batavia (jakarta) pada tahun 1857. pada tahun 1949 namanya 

berubah menjadi Escomtobank NV, dimana selanjutnya pada tahun 1960 di 

nasionalkan serta berubah nama menjadi bank dagang negara, sebuah bank 

pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan. 
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Bank mandiri  menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan dan 

keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun. masing-masing 

dari empat bank bergabung telah memainkan peranan yang penting dalam 

pembangunan ekonomi. setelah selesainya proses merger, bank mandiri kemudian 

melalui proses konsulidasi. Diantarnya menutup 194 kantor cabang yang saling 

tumpan tindih dan mengurangi jumlah pegawai dari 26.000 menjadi 17.620. 

selanjutnya diikuti dengan peluncuran  single brand di seluruh jaringan melalui 

iklan dan promosi.salah satu pencapaian penting adalah penggantian secara 

menyuluruh platform tehnologi. 

Sejak di dirikan, bank Mandiri terus bertekad untuk membentuk tim 

manajemen yang handal dan profesional serta bekerja berdasarkan prinsip-prinsip 

good corporate governance, pengawasan dan kepatuhan yang sesuai standar 

internasional. bank mandiri di survisi oleh komisaris yang terdiri dari orang-orang 

yang menonjol dikomunitas keuangan yang di tunjuk oleh pemegam saham 

termaksud menteri negara BUMN Tingkatan tertinggi dari manajemen eksekutif 

adalah direksi, yang di ketuai oleh direktur utama. direksi kami terdir dari bankir 

yang berasal dari legacy bank dan juga para bankir yang berasal dari legacy bank 

dan juga para bankir profesional dari bank lain.  Sebagai bagian dari penerapan 

good corporate governance, bank Mandiri membentuk Compliance grup internal 

Audit Corporate Secretary, dan juga dari waktu ke waktu diperiksa oleh bank 

indonesia dan badan peneriksa keuangan (BPK), Serta audit setiap tahunnya oleh 

auditor independen. 
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Tepat mamasuki tahun 2008, bank mandiri  tampil dengan wajah baru 

semangat baru sebagian bagian dari visulisasi kesiapan untuk meraih masa depan 

gemilang. sebuah logo dan tagline baru terdepan, terpercaya. tumbuh bersama 

ananda  yang merupakan bagian yang terpisahkan dari proses brand  transformation, 

yang merefleksikan jiwa baru bank mandiri. 

a) Visi Bank mandiri (persero) Tbk 

Adapun visi bank mandiri (persero) Tbk adalah bank terpecaya pilihan anda. 

b) Misi Bank mandiri (persero) Tbk 

 Adapun misi bank mandiri tbk adalah: 

1) Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar  

2) Mengembangkan sumber daya manusia profesional  

3) Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder 

4) Melaksanakan menejemen terbuka 

5) Peduli terhadap kepentingan masyararakat lingkungan. 

4.4.3 Deskripsi data penelitian 

1. Returnd on Asset  (ROA) 

Returnd on asset (ROA) adalah perbandingan laba bersih setelah pajak 

dengan aktifa untuk mengukur tingkat pengambilan investasi total (stoner dan surait 

1994). Semakin tinggi return on asset suatu perusahaan, semakin besar pada tingkat 

keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. return on asset perlu di pertimbankan 

oleh investor dalam berinvestasi saham, karena return on asset berperan sebagai 

indikator efisiensi perusahaan dalam menggunakan asset untuk memperoleh laba. 



54 
 

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut diatas, maka akan di sajikan tabel 

return on asset (ROA) sesuai dengan yang tercatat  pada laporan keuangan 

perusahaan dan tahun masing-masing. 

Tabel. 4.2 

Data Rasio Keuangan (ROA) pada Perusahaan 

Perbankan 

 

NO Kode Nama 

                   Tahun   

2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

1 BCA Bank central asia  2,99 3.03 3,05 3,11 1,44 

2 BNI Bank  negara indonesia 2,60   1,80 1,89 1,94 1,01 

3 BRI Bank rakyat indonesia 3,02 2,89 2,61 2,58 1,29 

4 BTN Bank tabungan negara  0,79 1,08 1,22 1,16 0,5 3 

5 BJBR 
Bank pembangunan 

jawa barat dan banten 
1,48 1,56 1,13 

1,05 0,80 

6 BMRI Bank mandiri  2,42 2,32 1,41 1,91 1,09 

Sumber: w ww.idx.co.id (data diolah) diakses pada tahun 

 

Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas, Besar rasio Return on asset (ROA) pada 

perusahaan bank central asia (persero) tbk terlihat pada tahun 2014 2,99 % 

mengalami kenaiakan sampai  pada tahun 2017 masing-masing  3,03% , 3,05%,  

3,11%  kembali mengalami penurunan sebesar 1,44%.pada tahun 2018. 

Besar rasio return on asset (ROA) pada perusahaan bank  negara indonesia 

(persero) tbk, pada tahun 2014 sebesar  2,60% mengalami kenaikan   dan  pada 

tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,80 % kemudian  pada tahun 2016 

samapai 2017 mengalami kenaikan masing-masing sebesar  1,89%,  1,94% pada 

tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1,01%. 

 Besar rasio return on asset (ROA) pada perusahaan bank rakyat indonesia 

(persero) tbk, pada tahun 2014 sebesar 3,02%  mengalami kenaiakan tahun 2015 

http://www.idx.co.id/
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smapai 2016 menurun  masing-masing  2,89%  2,61% di tahun 2017 2,58%  

mengalami kenaikan  pada 2018  menurunan  sebesar  1,28%. 

 Besar rasio return on asset (ROA) pada perusahaan bank tabungan negara 

(persero) tbk, pada tahun 2014 sebesar 0,79% menurun pada tahun 2015 smapai 

2016  masing-masing 1,08% , 1,22% mengalami kenaikan di tahun 2017 samapi 

2018 menurun 1,16% , 0,53% . 

Besar rasio keuangan return on asset (ROA) pada perusahaan bank 

pembangunan jawah barat dan banten (persero) tbk, pada tahun 2014 sebesar 0,79% 

menu run  di tahun 2015,2016 masing-masing  1,08%, 1,22% mengalami kenaikan  

2017 smapai 2018 maing-masing 1,16% , 0,53% menurun.  

 Besar rasio keuangan return on asset (ROA) pada perusahaan bank mandiri 

(persero) tbk, pada tahun 2014 sebesar 2,42% kenaikan dan pada tahun  2015 

sampai 2018 masing-masing 2,32%, 1,41% , 1,91%, 1.09% menurun. 

Berdasarkan tabel 4.2 data rasio keuangan (ROA) pada perusahaan perbankan 

yang paling tinggi adalah perusahaan BCA pada tahun 2017 sebesar .3,11 di 

bandinkan dengan pada  tahun 2016  hanya  .3,05 di sebabkan  naiknya total asset  

dari 2017  sebesar  RP.750,319671  sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp 

676,738,753 dengan kenaikan profit for the priode di tahun 2017 sebesar RP  Rp 

23,321,150 sedankan pada tahun 2016 sebesar Rp.20,632,281. 

Nilai terendah rasio keuangan (ROA) adalah perusahaan Btn pada tahun 2014 

sebesar  0,79 di bandinkan pada tahun 2015 sebesar RP.1,08 penuruan tersebut 

disebabkan oleh naiknya laba bersih  pada tahun 2014  Rp. 144,582,353 sedangkan 
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pada tahun 2015 sebesar  Rp.171,807,592 total aktiva pada tahun  2014 sebesar 

Rp.1,145,572 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp.1,850,907. 

 

2. ROE (Return 0n Equity) 

Return on equity adalah rasio yang di gunakan untuk mengukur keuntungan 

bersih yang di peroleh dari pengelolahan modal yang di investasikan oleh pemilik 

perusahaan. Return on equity (ROE) di ukur dengan perbandingan antara laba 

bersih dengan modal.angka return on equiy (ROE) yang semakin tinggi 

memberikan indikasi bagi para pemegang saham bahwa tingkat pengembalian 

investasi semakin tinggi. 

Dalam kaitanya dengan uraian tersebut di atas, maka akan di sajikan tabel  

Returnd on equtiy (ROE) sesuai dengan yang tercatat pada laporan keuangan 

perusahaan dan tahun masing-masing. 

     Tabel. 4.3 

 Data Rasio Keuangan (ROE) pada Perusahaan 

Perbankan 

Sumber: www.idx.co.id (data diolah) diakses pada tahun 2018. 

 

Berdasarkan pada tabel 4.3 besar rasio return on equity (ROE) pada bank 

central asia persero tbk  terlihat pada tahun 2014 sebesar 21,19% kenaikan  dan 

NO Kode Nama 

                   Tahun   

2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

1   BCA Bank central asia 21,19 20,12 18,30 17,75 8,35 

2 BNI  
Bank  negara 

indonesia 
17,75 11,65 12,78 

13,65 7,42 

3  BRI  Bank rakyat indonesia 24,82 22,46 17,86 17,36 8,96 

4 BTN  Bank tabungan negara 9,35 13,35 13,69 13,98 6,36 

5 BJBR 
Bank pembangunan 

jawa barat dan banten 
15,81 17,80 11,92 

11,99 8,12 

6 BMRI Bank mandiri  19,70 17,70 9,55 12,61 7,40 

http://www.idx.co.id/
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pada tahun 2015 sampai 2018 masing-masing 20,12%, 18,30%, 17,75%  

8,35%.menurun. 

 Besar rasio return on equity (ROE), pada bank negara indonesia persero tbk 

terlihat pada tahun 2014 sebesar  17,75% kenaikan  pada tahun 2015 sebesar 

11,65%  menurun dan pada tahun 2016 sampai 2017 masing-masing  sebesar 

12,78% , 13,65%  kenaikan 2018 sebesar 7,42% menurun. 

Besar rasio return on equty (ROE) pada bank rakyat indonsia persero tbk 

terlihat pada tahun 2014 sebesar 24,82% kenaikan  pada tahun 2015 sampai 2018 

masing-masing sebesar 22,46%, 12,76%, 17,36%, 8,96% 8,96%. Menurun. 

Besar rasio return on equity (ROE) bank tabungan negara persero tbk, pada 

tahun 2014 sebesar 9,33% dan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 masing-masing 

sebesar 13,35%, 13,69%, 13,98^%  kenaikan tahun 2018 sebesar 6,36% menurun.  

Besar rasio return on equity (ROE) bank pembangunan jawa barat dan banten 

persero tbk, terlihat pada tahun 2014 sebesar 9,35% menurun sedangkan pada tahun 

2015 sampai 2017 masing-masing sebesar 13,35%,  13,98% , 13,98% kenaikan dan 

di tahun 2018 sebesar 8,12% menurun.  

Besar rasio return on equity (ROE) bank mandiri persero tbk, terlihat pada 

tahun 2014 sebesar 19,70%  kenaikan pada tahun 2015 sampai 2016 masing-masing  

sebesar 17,70% , 9,55% menurun pada tahun 2017 sebesar 12,61% kenaikan  

sedangkan pada tahun 2018  sebesar 7,40%  menurun. 

Berdasarkan  tabel 4.3 data rasio keuangan ( ROE) pada perusahaan perbankan 

yang paling tinggi adalah perusahaan BRI pada tahun 2014 sebesar .24,82 

dibandingkan pada tahun 2015 hanya .22,46  tersebut disebabkan oleh naiknya ROE 



58 
 

laba bersih  pada tahun 2014 sebesar Rp. 97,735,429  sedangkan pada tahun 2015 

menjadi  RP. 113,127,179. Equitas perusahaan pada tahun 2014 sebesar 

Rp.704,217,592 sedangkan pada tahun 2015 sebesar  Rp.765,299,113. 

Berdasarkan tabel 4.3 data rasio keuangan ( ROE) pada perusahaan perbankan 

yang paling rendah yaitu BJBR pada tahun 2017 sebesar 11,99 di bandingkan pada 

tahun 2018 sebesar 8,12.laba bersih  pada tahun 2017 sebesar Rp.10,104,975 

sedankanpada tahun 2018  Rp 11,131,988. 

3. Operating profit margin (OPM) 

Rasio operating profit margin (OPM) mengukur seberapa besar kemampuan 

menghasilkan laba operasi (laba usaha) dari penjualan bersih perusahaan selama 

periode waktu tertentu. Sedangkan laba opersi sendiri merupakan laba bersih 

sebelum pajak dan  bunga. 

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut diatas, maka akan di sajikan tabel  

operating profit Margin (OPM) sesuai dengan yang di catat pada laporan keuangan 

perusahaan dan tahunya masing-masing. 

Tabel 4.4 

Data Rasio Keuangan (OPM) pada Perusahaan Perbankan 

NO Kode Nama 

                   Tahun   

2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

1   BCA Bank central asia 46,85 40,87 51,24 
54,23    

52,90 

2 BNI  
Bank negara 

indonesia 
40,00 30,93 32,51 

35,75 35,79 

3  BRI  
Bank rakyat 

indonesia 
37,75 35,72 36,13 

35,77 34,42 

4 BTN  
Bank tabungan 

negara 
12,32 16,93 19,56 

20,20    

17,63 
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Sumber: www.idx.co.id (data diolah) diakses pada tahun 2018. 

 

Berdasarkan tabel berikut 4.4 besar rasio keuangan OPM  (operating profit 

margin) berdasarkan pada bank central asia persero tbk pada tahun 2014 sebesar 

46,85% kenaikan  sedangkan pada tahun 2015 menurun sebesar 40,87% dan pada 

tahun 2016 sampai 2017 masing-masing sebesar 51,24%,  54,23% di tahun 2018 

sebesar 52,90 menurun.  

Besar rasio keuangan OPM operation profit margin berdasarkan pada bank 

negara indonesia persero tbk berdasarkan pada tahun 2014 sebesar 4,00%  kenaikan 

dan pada tahun 2015 sebesar 30,93 menurun tahun 2016  sampai 2018 masing 

sebesar 32,51%, 35,75%, 35,79 kenaikan.  

Besar rasio keuangan OPM operation profit margin pada bank rakyat 

indonesia berdasarkan pada tahun 2014 sebesar 37,75%  kenaikan  pada tahun 2015 

sebesar 35,72% menurunan  pada tahun 2016 sebesar 36,13%  kenaikan  pada tahun 

2017  sebesar 35,77% menurun dan pada tahun 2018 sebesar 34,42% menurun. 

Besar rasio keuangan OPM operation profit margin pada bank bank tabungan 

negara berdasarkan pada tahun 2014 sebesar 12,32% menurun   pada tahun 2015 

sampai 2017 sebesar 16,93%, 19,56%, 20,20% kenaikan sedankan pada tahun 2018  

sebesar 17,63% menurun. 

Besar rasio keuangan opm operation profit margin bank pembangunan jawa 

barat dan banten berdasarkan pada tahun 2014 sampai 2015 sebesar menjadi  

5 BJBR 

Bank pembangunan 

jawa barat dan 

banten 

16,10 17,96 14,24 

14,80    

20,65 

6 BMRI Bank mandiri  41,47 36,80 24,26 34,18 40,52 

http://www.idx.co.id/
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16,10%, 17,98% kenaikan dan pada tahun 2016 sebesar 14,24%  menurun pada 

tahun 2017 sampai 2018 masing-masing sebesar 14,80%, 20,65% kenaikan.   

Besar rasio keuangan operation profit margin bank mandiri  berdasarkan pada 

tahun 2014 sebesar 41,47% kenaikan dan pada tahun 2015 samapai 2017 sebesar  

36,80%, kenaikan  24,26%, 34,18% kenaikan  sedangkan pada tahun 2016 

mengalami penurunan menjadi 24,26%  sedangkan pada tahun 2017 mengalami 

kenaikan menjadi 34,18% dan pada tahun 2018 sebesar menjadi 40,52.kenaikan. 

Berdasarkan tabel 4.2 rasio data rasio keuangan OPM pada  perusahaan 

perbankan rasio opm yang paling tinggi adalah perusahaan bank central asia sebesar  

54,90 pada tahun 2017 di bandinkan  2018 hanya 52,90 kenaikan tersebut di 

sebabkan oleh meningkatnya laba bersih sebelum pajak dan bunga sebesar Rp. 

29,158,743 di bandinkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 14,327,767.penjualan bersih 

pada tahun 2017 sebesar  Rp. 53,767,939 sedangkan paa tahun 2018 sebesar  

Rp.27,087,093. 

berdasarkan tabel rasio yang paling rendah adalah perusahaan BTN  2014 

sebesar .12,32 sedangakan 2015 sebesar .16,93.kenaikan tersebut di sebabkan oleh 

laba besih sebelum pajak dan bunga 2014 sebesar  Rp.1,577,367 sedangkan 2015 

sebesar  Rp.2,533,605  sedangkan penjualan 2014 sebesar penjualan bersih   

Rp.12,807,328 sedankan 2015 Rp.14,966,209 

4. Net profit margin (NPM) 

Net profit margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukan 

untuk perusahaan dalam menghasilkan keuntugan bersih setelah di potong pajak 

menurut Bastian Dan Suhardjono (2006;299) Net profit Margin adalah 
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perbandingan antara laba bersih dengan pnjualan. semakin besar NPM, maka 

kinerja akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. rasio ini menunjukkan 

berapa prentase laba bersih yang di peroleh dari setiap penjualan. semakin besar 

rasio ini, maka dianggap semakin baik kemanpuan perusahhan untuk mendapatkan 

laba yang tinggi hubungan antara laba bersih menunjukan kemanpuan manajemen 

dalam mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisahkan 

margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang akan 

menyediakan modalnya untuk suatu resiko. 

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut diatas, maka akan di sajikan tabel  

Net Profit Margin (NPM) sesuai dengan yang di catat pada laporan keuangan 

perusahaan dan tahunya masing-masing. 

Tabel. 4.5 

Data Rasio Keuangan (NPM) pada Perusahaan 

Perbankan 

Sumber: www.idx.co.id (data diolah) diakses pada tahun 2018. 

 

Berdasarkan pada tabel.4.5  Besar rasio keuangan net profit margin pada bank 

central asia (persero) tbk pada tahun 2014 sebesar 37,72% kenaikan pada tahun 

NO Kode Nama 

                   Tahun   

2014 2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

1   BCA Bank central asia 37,72 32,53 40,92 43,37 42,17 

2 BNI  
Bank  negara 

indonesia 
32,46 24,77 26,07 

28,58 28,48 

3  BRI  
Bank rakyat 

indonesia 
32,29 29,74 27,90 

28,23 27,84 

4 BTN  
Bank tabungan 

negara 
8,94 12,37 15,28 

15,71 13,91 

5 BJBR 
Bank pembangunan 

jawa barat dan banten 
12,74 13,69 10,80 

10,55 15,54 

6 BMRI Bank mandiri  32,97 29,55 19,10 26,97 32,40 

http://www.idx.co.id/
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2015 sebesar 32,53% menurun  sedangkan pada tahun 2016 sampai 2018 sebesar 

40,92%, 43,37%, 42,17% kenaikan. 

Besar rasio keuangan net profit margin pada bank negara indonesia (persero) 

tbk berdasarkan pada tahun 2014 sebesar 32.46% kenaikan pada tahun 2015 sebesar 

24,77% menurun  sedangkan pada tahun 2016  samapai 2017 sebesar 26,07%, 

28,58% kenaikan  2018 sebesar 28,48 menurun.  

Besar rasio keuangan net profit margin pada bank rakyat indonesia (persero) 

tbk berdasarkan pada tahun 2014 sebesar 32,29% kenaikan 2015  samp ai 2016 

sebesar  menjadi 29,74%, 27,90% menurun pada tahun 2017 sebesar 28,23% 

kenaikan  pada tahun 2018 sebesar 27,84% menurun. 

Besar rasio keuangan net profit margin pada bank tabungan negara (persero) 

tbk berdasarkan pada tahun 2014 sebesar 8,94% menurun   sedangkan pada tahun 

2015 sampai 2017 masing-masing sebesar 12,37%, 15,28%, 15,71% kenaikan dab 

tahun 2018 sebesar 13,91% menurun. 

Besar rasio keuangan net profit margin pada bank bank pembangunan jawa 

barat (persero) tbk berdasarkan pada tahun 2014 samapai 2015 masing-masing 

sebesar 12,74%,13,69% kenaikan pada tahun 2016 sampai 2017 masing-masing 

sebesar 10,80%,10,55% menurun dan pada tahun 2018 sebesar  15,54% kenaikan.  

Besar rasio keuangan net profit margin pada bak mandiri (persero) tbk  

berdasarkan pada tahun 2014 sebesar 32,97% kenaikan pada tahun 2015 sampai 

2016. Masing-masing sebesar 29,55%,19,10% menurun dan pada tahun 2017 

sampai 2018 masing-masing sebesar 26,97%, 32,40% kenaikan. 
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Berdasarkan tabel 4.5 rasio yang paling tinggi adalah perusahaan  bank 

central asia   pada tahun 2017 sebesar RP. 43,47  yang mengalami  kenaikan  di 

banding pada tahun 2018 hanya 42,17 kenaikan tersebut di sebabkan oleh 

meningkatnya  laba bersih setelah pajak tahun 2017 Rp. 23,321,150 sedangkan  

Rp.2018 11,421,690 sedangkan  penjualan bersih pada tahun 2017 sebesar 

53,767,939  sedangkan 2018 sebesar Rp.27,087,039. 

yang paling rendah adalah perusahaan BTN pada tahun 2014  sebesar .8,94  

dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar  12,37 kenaikan tersebut di sebabkan laba 

bersih setelah pajak Rp.1,145,157 dan penjualan bersih 2015 sebesar Rp 

14,996.209. 

4.4.4 Analisis Data  

1. Analisis deskriptif 

Tel. 4.6 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 
Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum 

ROA (X1) 30 303,00 8,00 311,00 5052,00 

ROE (X2) 30 2408,00 74,00 2482,00 35594,00 

NPM (X3) 30 4229,00 108,00 4337,00 63647,00 

OPM (X4) 30 5419,00 4,00 5423,00 78082,00 

HARGA SAHAM 

(Y) 
30 2367,00 8,00 2375,00 15761,00 

Valid N (listwise) 30     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Variance 

ROA (X1) 30 168,4000 93,09380 8666,455 

ROE (X2) 30 1186,4667 648,97653 421170,533 

NPM (X3) 30 2121,5667 1239,86052 1537254,116 
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OPM (X4) 30 2602,7333 1590,27939 2528988,547 

HARGA SAHAM 

(Y) 
30 525,3667 549,42136 301863,826 

Valid N (listwise) 30    

 

 

                                                     Descriptive Statistics 

 

N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

ROA (X1) 30 ,104 ,427 -1,073 ,833 

ROE (X2) 30 -,027 ,427 -,577 ,833 

NPM (X3) 30 -,079 ,42 7 -1,101 ,833 

OPM (X4) 30 -,205 ,42 7 -1,041 ,833 

HARGA SAHAM 

(Y) 
30 1,556 ,427 2,868 ,833 

Valid N (listwise) 30     

  

Berdasarkan data pada output SPSS P25 pada tabel 4.6 diatas menunjukkan 

jumlah data yang diteliti (N) sebanyak 30 data. Dari 30 data tersebut rasio keuangan 

(ROA) terkecil (minimum) sebesar 8,00 rasio  keuangan (ROA) terbesar 

(maximum) sebesar 311,00. Total rasio keuangan (sum) sebesar 5052,00 Rata-rata 

(range) rasio keuangan dari 30 data tersebut sebesar 303,00 dengan standar deviasi 

sebesar 93,09380. 

Rasio keuangan (ROA)  mempunyai nilai swekness dan kurtosis masing-

masing sebesar 1,04 dan -1,073. Nilai ini mendekati nol sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data rasio keuangan berdistribusi tidak normal. Atau dapat 

dikatakan bahwa standar deviasinya (93,09380) kurang dari nilai mean (168,9000), 

sehingga tidak terjadi outliers pada data.  

Retund on equity (ROE) terkecil (minimum) sebesar 74,00, returnd on equity 

(ROE) terbesar (maximum) sebesar 2482,00. Total roe (sum) sebesar 35594,00 
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Rata-rata (range) struktur modal dari 30 data tersebut sebesar 2408,00 dengan 

standar deviasi sebesar 648,97653. 

Harga saham Y (harga saham) terkecil (minimum) sebesar 8,00 nilai 

perusahaan (harga saham) terbesar (maximum) sebesar 2375,00. Total nilai 

perusahaan (sum) sebesar 2367,00 Rata-rata (range) nilai perusahaan dari 30 data 

tersebut sebesar 15761,00 dengan standar deviasi sebesar 549,42136. 

Nilai harga saham Y (harga saham)  mempunyai nilai swekness dan kurtosis 

masing-masing sebesar 1,556 dan 2,868. Nilai ini tidak mendekati nol sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data struktur modal berdistribusi normal. Atau dapat 

dikatakan bahwa standar deviasinya (549,421) kurang dari nilai mean (525,366), 

sehingga tidak terjadi outliers pada data. 

2. Uji Asumsi Klasik  

Mengingat data penelitian yang di gunakan adalah sekunder , maka akan 

mematuhi syartanya yang di tentukan sebelumnya uji hipotesis melalui uji t dan uji 

f  maka yang perlu di lakukan  pengujian atas beberapa asumsi klasik yang di 

gunakan yaitu normalitas multikolineritas, autokelenitas, heterkorlinitas yang 

secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali 2012: 160  uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah sampel yang di gunakan akan mempunyai  distribusi normal atau 

tidak.  Dalam model regresi linear asusmsi ini di tunjukan oleh nilai error 

yang berdistribusi normal model regresi yang baik adalah model regresi 

yang di miliki distribusi normal atau mendekati normal  sehingga layak 
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di lakukan secara statistik.sample kolmogorov smirnov berdasarkan 

profibilitas asymp signifince yaitu  

1) Jika asymp profibilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi 

adalah normal 

2) Jika asymp profibilitas < 0.05 maka distribusi dari model regresi 

adalah tidak normal. 

 

Tabel. 4.7 

     Uij normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 9.93298789 

Most Extreme Differences Absolute .108 

Positive .108 

Negative -.068 

Test Statistic .108 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas kolmogorov -smirnov di ketahui 

nilai signifikasi 0,200 > 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa nilai 

residual berdistribusi normal 

b. Uji Multikolineritas 

Uji multikoleneritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresidi temukan adanya korelasi antara variabel bebas atau tidak, maka 
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model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara 

variabel bebas jika variabel bebas atau tidak, sama dengan ( nol) uji 

multikolineritas ini dapat dapat di lihat dari tolerance dan variance in 

flasion faktor VIF tolerance mengukur variabel bebas lainya, jika nilai 

toleranve rendah sama dengan nilai FIV tinggikarena VIF 

=1/toleravcedan menujukan adanya koloneritas yang tinggi nilai  cutt of 

yang umum di pakai adalah nilai tolerance 0,10 atau VIF 10.jadi 

multikoleneritas terjadi jika nilai tolerance< 0,10 atau nilai VIF > 10  

(Ghozali, 2007: 92.)   

Tabel. 4.8 

      Uji multikolineritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 50.442 8.368  6.028 .000   

ROA 54.514 .837 1.048 65.093 .000 .815 1.227 

ROE -6.367 .498 -.250 -

12.776 

.000 .549 1.820 

OPM -6.813 2.429 -.608 -2.805 .010 .004 222.8

56 

NPM 6.453 2.978 .478 2.167 .040 .004 230.4

06 

a. Dependent Variable: HARGASAHAM 

 

c. Uji Heterokedastisitas 

Menurut Iman Ghozali uji heterokedastisitas bertujuan untuk 

menguji  apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan 

residual satu ke pengamatan lain. 
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Tabel. 4.9 

    Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Consta

nt) 

3.919 4.448 
 

.881 .387 
  

ROA -.206 .445 -.093 -.463 .647 .815 1.227 

ROE -.142 .265 -.131 -.536 .597 .549 1.820 

OPM 1.634 1.291 3.415 1.265 .217 .004 222.85

6 

NPM -1.790 1.583 -3.104 -1.131 .269 .004 230.40

6 

a. Dependent Variable: RES2 

 

 

d. Uji Autokorelasi 

 Menurut Singgi santoso 2012: 241 uji autokorelasi  yang dilakukan 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan  penggangu pada priode t 

dengan kesalahan pada priode t pada priode t-1 (sebelumnya) jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada proflem autokelasi. Tentu saja model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

 

 

 

 

 



69 
 

Tabel. 4.10 

       Uji autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analisis Regresi Berganda. 

Metode analisis yang di gunakan adalah model regresi linear berganda 

menurut Sugiyono (2014:277) bahwa  analisis regresi berganda termaksud 

meramalkan bagimana keadaan naik turunya variabel dependen atau (kreterium ) 

bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator di manipulasi naik 

turunkan nilainya. 

Tabel 4.11 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 50.442 8.368  6.028 .000 

ROA 54.514 .837 1.048 65.093 .000 

ROE -6.367 .498 -.250 -12.776 .000 

OPM -6.813 2.429 -.608 -2.805 .010 

NPM 6.453 2.978 .478 2.167 .040 

a. Dependent Variable: HARGASAHAM 

 

Model Summaryb 

Mo

del R 

R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error 

of the 

Estimat

e 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Chan

ge df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .997a .995 .994 10.698 .995 1177.

661 

4 25 .000 

a. Predictors: (Constant), NPM, ROA, ROE, OPM 

b. Dependent Variable: HARGA SAHAM 
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Dari data spss 25 maka dapat di peroleh persamaan regresi sebeagai berikut. 

       Y= bo+b1x1+b2x2+b3x3+b4× 𝟒 +e 

Y= 50,442 + (X1) 837+ 498( X2) + (X3) 2,429+(X4 )2,978+e 

 

Berdasarkan pada tabel  coefficients  dapat di ketahui nilai kofesien regresi rasio 

ROA yang sangat besar dengan model regresi 65,093  sedangkan variabel yang 

terkecil NPM sebesar 2,167 yang Persamaan terlihat bahwa ROA berpengaruh 

positif sedangkan ROE berpengaruh negatif  variabel ROA dan NPM  akan 

meningkat pulah harga saham. 

4. Uji Koefisien re gresi parsial (uji T) 

Tabel.4.12 

      Uji parsial T 

 

Untuk mengetahui koefisien regresi variabel bebas mana yang pengaruhnya 

signifikan  maka di lakukan uji koefisien regresi secara indvidual (persial) 

perhitungan koefisien regresi secara parsial dapat dilihat dari tabel 

coefficients.model regresi varsial di gunakan untuk mengetahui apakah setiap 

variabel membentuk model regresi dan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 50.442 8.368  6.028 .000 

ROA 54.514 .837 1.048 65.093 .000 

ROE -6.367 .498 -.250 -12.776 .000 

OPM -6.813 2.429 -.608 -2.805 .010 

NPM 6.453 2.978 .478 2.167 .040 

a. Dependent Variable: HARGASAHAM 
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a) Penguji hipotesis pertama 

 Pengaruh Return on asset (ROA) terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan sektor lq45 yang terdaftar di bursa efek indonesia 

(BEI).  Berdasarkan hasil perhitungan secara persial pengaruh return on 

asset (ROA) terhadap rasio keuangan harga saham perusahaan perbankan 

sektor lq45 yang terdaftar di BEI di peroleh nilai T hitung sebesar 65,093 

dan t tabel 1708 pada taraf signifikan 5% oleh karena nilai T hitung lebih 

besar dari t tabel sebesar dengan tarif signifikan sebesar 1,70814 >0.05, 

maka dapat di simpulkan bahwa variabel Return on asset (ROA) maka Ho 

di tolak Ha di terimah setelah di lanjutkan uji t variabel ROA memilki 

kovesien regresi bernilai positif  837. 

b) Penguji hipotesis kedua 

Penguji Return on equity (ROE) terhadap harga saham perusahaan 

perbankan pada sektor lq45 yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI)   

Berdasarkan hasil perhitungan return on equity (ROE) terdapat rasio 

keuangan harga saham perusahan perbankan  sektor lq45 yang terdaftar di 

BEI di peroleh nilai T hitung sebesar -12,776 dan dari t tabel 1,708 pada 

tingkat  signifikan 5% oleh karena itu nilai T hitung lebih kecil dari t tabel  

sebesar 1,70814< 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa variiabel return on 

equity (ROE) maka Ha terimah Ho di tolak  setelah di lanjutkan  uji t 

variabel ROE memiliki kovesien regresi negatif -12,776  
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c) Penguji hipotesis ketiga  

Pengaruh  net profit margin (NPM) terhadaP harga saham pada                       

pahaan perbankan sektor lq45 yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).  

Berdasarkan hasil perhitungan secara persial pengaruh Net profit margin 

keuangan harga saham perusahaan perbankan sektor lq45 yang terdaftar di 

BEI di peroleh nilai T hitung sebesar  2,167 dan t tabel 1,70814 pada taraf 

signifikan 5% oleh karena nilai T hitung lebih besar dari t tabel sebesar 

1,708 dengan tarif signifikan sebesar 2,167 >0.05, maka dapat di simpulkan 

bahwa variabel net profit margin (NPM) maka Ho di tolak Ha di terimah di 

lanjutkan dari t variabel memiliki kovesien regresi positif 2,978. 

d) Penguji hipotesis keempat  

   Pengaruh opertion profit margin (OPM) terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan sektor lq45 yang terdaftar di bursa efek indonesia 

(BEI). Berdasarkan hasil perhitungan secara persial pengaruh Operation 

profit margin keuangan harga saham perusahaan perbankan sektor lq45 

yang terdaftar di BEI di peroleh nilai T hitung sebesar -2,805 dan t tabel 

1,708 pada tarif signifikan 5% oleh karena nilai T hitung lebih kecil dari 

tabel sebesar 1,708  dengan tarif signifikan sebesar 1,708 < 0,05, maka 

Dapat di simpulkan bahwa variabel operation profit margin (0PM) maka Ha 

di terima Ho di tolak 

5. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Tujuan dari uji 
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F adalah untuk membuktikan simultan secara bersama-sama terhadap 

variabel indevenden. 

   Tabel.4.12 

Uji simultan f  

 

 Dari hasil perhitungan analisis regresi  dapat diketahui bahwa secara 

bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap dependen  hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil nilai signifikan sebesar 0,000  yang artinya nilai signifikan 

lebih kecil dari 0,05 dengan begitu F hitung  di peroleh 1177,661. 

Pada tingkat keyakinan 95%, 𝛼 = 5% df (jumlah variabel -1) (N)-4 dan df ( 

N-K-I)= 25 di peroleh f tabel 2,69 karena F hitung > F tabel (1177,661 > 2,69) 

demikian Ho di tolak Ha di terimah. Terbukti ROA , ROE, OPM, NPM bersama-

sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap  harga saham. 

6. Koefisien determinasi 

Tabel. 4.14 

Koefisien determinasi 

Model Summaryb 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjust

ed R 

Squar

e 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Change Statistics 

R 

Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Chang

e 

                                                  ANOVAa 

 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 539135.6 32 4 134783.908 1177.661 .000b 

Residual 2861.263 25 114.451   

Total 541996.896 29    

a. Dependent Variable: HARGASAHAM 

c. Predictors: (Constant), NPM, ROA, ROE, OPM 
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1 .997
a 

.995 .994 10.698 .995 1177.661 4 25 .000 

a. Predictors: (Constant), NPM, ROA, ROE, OPM 

b. Dependent Variable: HARGASAHAM 
 

Di ketahui koefisien  determinasi yang dapat diperoleh  dari R2 ( R squar) 

nilai 995 atau  9,95%  variabel dari harga saham  independen yaitu ROA , ROE, 

NPM , dan OPM. 

4.4.5 Pembahasan  

1.  Pengaruh return on asset (RO A)   terhadap harga saham 

 Roa merupakan rasio keuangan perusahaan untuk mengukur 

kemanpuan menghasilkan laba bersih dari pengguna aktiva.return on asset 

ROA mengukur seberapa naiknya untuk menggunakan semua  aktiva.hasil 

penelitian secara parsial menunjukan bahwa ROA berpengaruh dan 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di bursa efek indonesia apabila terjadi kenaikan variabel ROA sebesar 1% 

akan meningkatkan harga saham. 

Returnd on asset ( ROA) mengukur seberapa baik menejemen 

menggunakan semua aktiva untuk menghasilkan keuantungan atau laba 

sebelum pajak dengan total aktiva.oleh karena itu, semakin besar ROA 

perusahaan, semakin besar pulah tingkat keuntungan yang di capai oleh 

perusahaan tersebut semakin tinggi keuntungan perusahaan, akan membuat 

investor tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut sehingga harga 

saham tersebut akan naik,jadi ,return on asset  berpengaruh positif terhadap 

harga saham. 



75 
 

Berdasarkan hasil pengujian di temukan bahwa ROA memiliki 

pengaruh posif dan signifikan terhadap harga saham yang adanya hubungan 

searah antara nilai ROA dengan harga saham perusahaan semakin 

meningkatnya nilai ROA maka harga saham perusahaan juga mengalami 

peningkatan, sebaliknya jika nilai ROA mengalami penurunan maka harga 

saham juga mengalami penurunan. 

Hal ini meningkatkanya daya tarik perusahaan kepada investor 

karena tingkat pengembalian yang cukup besar terhadap laba dan memiliki 

efek yang panjang terhadap harga saham.hal ini penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang di lakukan oleh Sri Zaliami (2012). 

2.    Pengaruh retur end on equity (ROE) terhadap harga saham 

Return on equity (ROE) megukur kemanpuan perusahaan  memperoleh 

laba yang tersediah bagi pemegam saham semaki tinggi tingkat 

pengembalian atas modal (ROE) maka semakin baik kedudukan pemillik  

perusahaan dan semakin tinggi pula kemanpuan modal sendiri untuk 

menghasilkan keuntungan atau laba bagi pemegam saham sehingga akan 

meningkat harga saham ( Fakhruddin dan Hadianto, 2001:65). 

Returnd on equite ROE merupakan rasio yang menunjukan kemanpuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pengembalian equitas pemegam 

saham pada penelitian ini secara parsial bahwa return on equty ROE  

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap perusahaan 

perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

2. Pengaruh operation profit margin (OPM) terhadap harga saham 
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    Operation profit margin (OPM) menggambarkan pure profit yang di 

terimah atas setiap rupiah dari penjualan yang di lakukan operation profit 

margin ( OPM) terhadap penjualan bersih.laba opersional adalah laba kotor  

di kurangi dengan beban operasional di luar ( penyusutan dan 

amortisasi)makin besar rasio ini akan menunjukan makin besar kemanpuan 

menutup biaya operasi dari laba kotor penjualan yang sekaligus menunjukan 

kemanpuan perusahaan yang memperoleh laba operasi. 

Berdasarkan penelitaian OPM oeration profit margin negatif dan signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa 

efek indonesia. 

Pengaruh net profit margin ( NPM) merupakan ukuran yang di gunakan 

dalam memantau profibilitas perusahaan rasio ini mengukur seberapa 

banyak keuntungan operasional yang di peroleh dari setiap rupiah penjualan 

NPM di peroleh dengan membandingkan laba operasi dengan penjualan 

semakin tinggi nilai rasio ini, menunjukan bahwa profibiltas perusahaan 

semakin baik sehingga investor tertarik untuk menanamkan modal. ( 

Husnan dan pudjijiastuti, 2006:74. 

Semakin tinggi NPM maka harga saham juga akan naik jadi Net profit 

margin positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan 

yang terdaftar di bursa efek indonesia. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Rasio keuangan terhahadap harga 

saham perbankan sektor lq45  yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2018. 

pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

tahun 2014-2018. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian 

yang telah dilakukan terhadap 6 sampel perusahaan dengan menggunakan model 

regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:  

1. Dari hasil analis data secara parsial di peroleh hasil bahwa ROA Return 

on asset memiliki pengaruh terhadap  harga saham pada perusahaan 

perbankan sektor lq45 yang terdafar d bursa efek indinesia (BEI) hal ini  

berpengaruh positif dan signifikam terhadap harga saham. 

2. Dari hasil analisis data secara parsial di peroleh hasil bahwa variabel 

return on equity (ROE) pengaruh  negatif  terhadap  harga saham pada 

perusahaan perbankan  sektor lq45 yang terdaftar di bursa efek indonesia.  

3. Dari hasil analisis data secara parsial di peroleh hasil variabel operation 

profit margin (OPM ) pengaruh negatif  dan signifikan  

4. Dari hasil analisis data secara parsial di peroleh hasil bahwa variabel net 

profit margin (NPM) memiliki pengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan sektor lq45 yang terdaftar di bursa efek indonesia 

( BEI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 
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5.5.2 Saran 

1. Bagi peneliti berikutnya di harapkan menggunaka semua jenis perusahaan 

yang telah terdaftar di BEI sebagai sampel penelitian sehingga dapat 

mencerminkan reaksi pasar modal secara keseluruhan. 

2. Menambah variabel-variabel penelitian tidak hanya rasio keuangan tetapi  

juga indikator-indikator lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham. 

3. Setiap investor yang akan membeli saham sebaiknya mempertimbankan 

terlebih dahulu mengenai informasi-informasi 
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ABSTRAK

Lisna Indriana. 2019. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham
Perusahaan Perbankan Sektor LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,
dibimbing oleh Abdullah Abidin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh rasio
keuangan terhadap harga saham perusahaan perbankan LQ45 yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan di 6 bank yang listing di Bursa Efek
Indonesia periode2014-2018 yaitu, BCA, BNI, BRI, BJbr. BTN dan MANDIRI.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Bursa
Efek Indonesia periode 2014-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu
metode kuantitatif Pengujian data lrcnelitiani ini dilakukan dengan program SPSS
versi 25 dengan menggunakan analisis deskripsi dan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini adalah secara simultan, variabel ROA, ROE, OPM dan
NPM signifikan dan berpengaruh terhadap harga saham dengan nilai F hitung
sebesar 1177.661>269 F tabel. Secara parsial, yang paling berpengaruh positif
adalah ROA dan signifikansinya ialah 0.05. Sedangkan, ROE berpengaruh negative
tetapi signifikan sebesar 0.005< 005 terhadap harga saham. Selani utnya, NPM
berpengaruh negatif tetapi signifikan, sedangkan OPM berpengaruh positif dan
signifikan terhadap harga saham.

Kata Kunci: Rasio Keuangan, Harga Saham, Bursa Efek Indonesia
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ABSTRACT

Lisna Indriana 2019. The Effect ofFinancial Ratios Toward the Prices ofBanking

CompaniesinLQLSSectorstockListedatthelndonesiaStockExchange,
supervised by Abdullah Abidin-

The purpose of this research is to delermine the ffict of .findncial ratios

toward the itoik pricbs of LQas banking companies Listed at the Indonesia Stock

Excltange. This research wai conducted in 6 banls listing on the Indonesia Stock

Exchaige for the 2014-2018 period, namety, BCA, BNI, BN, B'Ibr, BTN and

AIANDIRI.
The data rcetl in this research were datafrom the Indonesia Stock Exchange

for the 2011-2018 period. The method used in the research was a quantittttive
"methods. 

The reseirch data testing wcn can"ied out with t/ze SPSS version 25

program by using description analysis and multiple regression analysis'

TltL resutts of this research were simultaneously, the variables ROA, ROE'

OPM and NPM wire significant and have an effect toward stock prices with a

calculated F vatue is I117,661 , 269 F tables. Partially, the most positive effect

was ROA and the signiftcance was 0.05. lylrcreas, RoE has a negdtive effect but is

significant at 0.005 '.:005 agairl\t stock prices. Furthermore, NPM has a negative

but iigntfcant ffict, while OpM lrus a positive and signrficant effect toward stock

prices.

Keywords: Financiol Ratio, Stock Prices, lndonesia Stock Excltange
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