
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

       Perusahaan perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan 

penting dalam perekonomian Indonesia. Perbankan merupakan lembaga keuangan 

yang menjalankan fungsi intermediate dimana perbankan dapat menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.  Menurut undang 

undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, menjelaskan bahwa perbankan 

merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak.  

Dalam perkembangan nya, perusahaan perbankan mengalami 

pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyak nya bank yang 

berdiri baik itu bank milik swasta maupun bank milik Negara. Kondisi ini tentu 

nya tidak lepas dari besar nya skala usaha/ kegiatan yang dimiliki oleh perusahaan 

perbankan. Oleh karena itu perusahaan perbankan dituntut untuk dapat bekerja 

dengan maksimal dan dapat memberikan keuntungan bagi banyak pihak. 

Untuk menilai kinerja perusahaan perbankan dapat dilihat dari 

perkembangan harga saham perusahaan perbankan yang telah go public di Bursa 

Efek Indonesia. Go public merupakan kondisi di mana perusahaan telah menjual 

sebagian kepemilikan nya kepada masyarakat dalam bentuk lembar saham. 

Lembar saham ini kemudian diperjual belikan di Bursa Efek Indonesia sehingga 

tercipta harga saham. Dengan demikian kinerja perusahaan perbankan akan 

ditentukan dari perkembangan harga saham perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia. 

Harga saham merupakan harga yang tercipta melalui permintaan dan 

penawaran di Bursa Efek Indonesia. Harga saham merupakan salah satu penilaian 

yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan, salah satu nya 

perusahaan perbankan. Perkembangan harga saham perusahaan perbankan 
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menjadi penilaian yang sangat penting sebab perkembangan harga saham 

perusahaan perbankan mengindikasikan sejauh mana kinerja perusahaan. 

Perusahaan perbankan yang memiliki kinerja yang baik tentu nya akan dapat 

dilihat dari pertumbuhan harga saham nya dari satu periode ke periode berikut 

nya. 

Dengan adanya pertumbuhan harga saham perusahaan perbankan maka 

mengindikasikan perusahaan dapat bekerja dengan maksimal. Kondisi ini akan 

mendorong perusahaan untuk dapat masuk dalam jajaran saham yang berkualitas, 

salah satu nya IDX 30. IDX 30 merupakan jajaran perusahaan yang memiliki 

perkembangan harga saham yang tinggi, salah satu nya adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang perbankan. Di dalam IDX 30 ada beberapa perusahaan 

perbankan yang memiliki perkembangan harga saham yang tinggi. Adapun 

perusahaan tersebut adalah PT. BCA, Tbk, PT. BRI, Tbk, PT. Mandiri, Tbk, PT. 

BNI, Tbk, PT. BTN, Tbk, dan PT. BRI syariah,Tbk. Semua bank ini adalah 

perusahaan perbankan yang memiliki perkembangan harga saham yang tinggi 

sehingga dapat masuk dalam IDX 30.  

Dalam penelitian ini tidak semua perusahaan perbankan yang masuk 

dalam IDX 30 akan menjadi objek penelitian. Ada pun perusahaan perbankan 

yang akan menjadi objek penelitian adalah PT.  BCA, Tbk, PT. BRI, Tbk, PT. 

Mandiri, Tbk, dan PT. BNI, Tbk. Perkembangan harga saham ke empat 

perusahaan ini tentu nya akan menjadi penilaian yang cukup penting sebab 

mengindikasikan sejauh mana kinerja perusahaan. Berikut ini adalah 

perkembangan harga saham ke empat perusahaan tersebut. 

  Tabel 1.1 

Perkembangan Harga Saham Per Triwulan Perusahaan Perbankan IDX 30 dari  

          2016 - 2019    ( Dalam Rupiah ) 

Tahun Triwulan Nama Perusahaan 

PT. BCA, 

Tbk 

PT. BRI, 

Tbk 

PT. Mandiri,  

Tbk 

PT. BNI, 

Tbk 
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2016 Triwulan 1 13.291,66 11.208,33 9.950 5.061,66 

 Triwulan 2 13.125 10.500 9.400 5.195 

 Triwulan 3 15.066,66 11.791,66 10.841,66 5.601,66 

 Triwulan 4 15.108,33 11.591,66 11.183,33 5.425 

2017 Triwulan 1 15.766,66 12.216,66 11.300 6.141,66 

 Triwulan 2 17.680 14.208,33 12.350 6.508,33 

 Triwulan 3 19.316,66 15.058,33 11.158,33 7.400 

 Triwulan 4 21.050 7.483,33 7.483,33 8.533,33 

2018 Triwulan 1 23.066,66 3.693,33 8.041,66 9.266,66 

 Triwulan 2 22.091,66 2.926,66 7.008,33 7.858,33 

 Triwulan 3 24.075 3.133,33 6.758,33 7.533,33 

 Triwulan 4 25.333,33 3.476,66 7.028,33 8.208,33 

2019 Triwulan 1 27.833,33 3.940 7.341,66 9.091,66 

 Triwulan 2 29.275 4.276,66 7.808,33 9.066,66 

 Triwulan 3 30.600 4.290 7.400 7.841,66 

 Triwulan 4 32.091,66 4.260 7.225 7.675 

 ( Sumber : Bursa Efek Indonesia ) 

Bila dilihat perkembangan harga saham pada tabel 1.1 dapat dilihat adanya 

pertumbuhan pada harga saham PT. BCA, Tbk dari 2016 – 2019. Sedangkan 

harga saham PT. BRI, Tbk dan PT. Mandiri,Tbk pada tahun 2016 di triwulan 1 

sampai tahun 2017 di triwulan 3 mengalami pertumbuhan harga saham. Namun, 

di triwulan ke 4 tahun 2017 harga saham kedua perusahaan ini mengalami 

penurunan yang cukup tajam dan mengalami fluktuasi pada harga saham nya. 

Kondisi ini tentu nya akan sangat berdampak pada kinerja perusahaan. Perusahaan 

dapat dianggap tidak mampu bekerja dengan baik sehingga ini akan memberi 

dampak yang kurang baik pada harga saham perusahaan ke depannya. 

Dalam menilai perkembangan harga saham perusahaan perbankan 

tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang melatarbelakangi nya. Ada pun 
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faktor tersebut adalah rasio daya laba, Nonperforming Loan ( NPL ), Loan 

Deposit Ratio ( LDR ), dan pembayaran deviden. Semua faktor ini tentunya akan 

sangat berdampak pada perkembangan harga saham perusahaan perbankan di 

Busa Efek Indonesia. 

Rasio daya laba merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Rasio ini 

dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan perbankan dalam 

memperoleh laba bagi perusahaan. Semakin tinggi rasio daya laba maka semakin 

tinggi juga laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam rasio daya laba ini ada 3 

jenis rasio yang akan digunakan yaitu Return On Asset ( ROA ), Return On Equity 

( ROE ), dan  Net Profit Margin ( NPM ). Ketiga rasio ini merupakan rasio yang 

banyak digunakan dalam menilai kinerja perusahaan dan perkembangan harga 

saham perusahaan. Berikut ini adalah perkembangan Return On Asset ( ROA ), 

Return On Equity              ( ROE ), Net Profit Margin ( NPM ), Nonperforming 

Loan ( NPL ), Loan Deposit Ratio ( LDR ) perusahaan perbankan IDX 30 periode 

2016 – 2019. 

                                                                Tabel 1.2 

Nama 

Perusahaan 

Tahun 

 

Return 

On Asset    

( ROA ) 

Return 

On 

Equity        

( ROE ) 

Net 

Profit 

Margin            

( NPM ) 

Nonper

forming 

Loan                        

( NPL ) 

Loan 

Deposit 

Rasio              

( LDR ) 

PT. BCA,tbk 2016 3,04 18,28 40,91 0,3 77,1 

 2017 3,10 17,73 43,37 0,4 78,2 

 2018 3,13 17,03 45,54 0,4 81,6 

 2019 3,10 16,40 44,75 0,5 80,5 

PT. BRI,tbk 2016 2,61 17,81 27,95 1,09 87,7 

 2017 2,57 17,25 28,22 0,88 87,4 
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ROA, ROE, NPM, NPL, Dan LDR Perusahaan perbankan IDX 30 periode               

2016 – 2019 ( % ) 

( Sumber : Bursa Efek Indonesia ) 

Bila dilihat dari tabel 1.2 maka dapat dilihat terjadi penurunan Return On 

Asset ( ROA ) pada PT. BRI, Tbk dan PT. BNI, Tbk dari 2016 – 2019. Sedangkan 

pada bank lain nya mengalami fluktuasi dimana Return On Asset ( ROA ) 

mengalami kenaikan dan penurunan. Kondisi ini tentu mengindikasikan kurang 

efektif nya manajemen perusahaan dalam bekerja sehingga Return On Asset                

( ROA )  mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan ini tentunya dapat 

memberikan dampak yang kurang baik pada harga saham perusahaan perbankan 

ke depan nya. harga saham perusahaan dapat mengalami penurunan sehingga 

perusahaan dianggap tidak bekerja dengan efektif dan maksimal. 

Selain Return On Asset ( ROA ), rasio daya laba yang lain yang harus di 

perhatikan adalah Return On Equity ( ROE ). Bila dilihat dari tabel 1.2 maka 

dapat dilihat terjadi penurunan Return On Equity ( ROE ) pada PT. BCA, Tbk dan 

PT. BRI, Tbk. Sedangkan pada bank lain nya mengalami pertumbuhan dan 

penurunan pada Return On Equity ( ROE ) nya. Kondisi ini menandakan bahwa 

rendah nya kemampuan manajemen perusahaan dalam bekerja sehingga tingkat 

pengembalian dari modal yang digunakan cenderung menurun. Penurunan ini 

 2018 2,49 17,46 29,05 0,92 88,9 

 2019 2,42 16,46 28,26 1,04 88,6 

PT.Mandiri,tbk 2016 1,32 9,00 19,09 1,3 93,9 

 2017 1,83 12,14 27,74 1,06 96,6 

 2018 2,08 13,52 31,91 0,67 87,1 

 2019 2,08 13,14 31,09 0,84 85,4 

PT. BNI,tbk  2016 1,88 12,70 26,06 0,4 90,4 

 2017 1,91 13,49 30,59 0,7 85,6 

 2018 1,85 13,60 29,84 0,8 88,8 

 2019 1,81 12,30 28,45 1,2 91,5 
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tentunya akan sangat berdampak pada harga saham ke depan nya. Harga saham 

dapat mengalami penurunan akibat rendah nya tingkat pengembalian atas modal 

yang digunakan.  

Selain Return On Asset ( ROA ) dan Return On Equity ( ROE ), rasio daya 

laba yang juga tidak kalah penting adalah Net Profit Margin ( NPM ). Bila dilihat 

dari tabel 1.2 terjadi kenaikan Net Profit Margin ( NPM ) pada perusahaan 

perbankan dari 2016 – 2018. Kenaikan ini tentu nya memberi dampak yang baik 

sebab kenaikan ini menandakan ada nya kenaikan laba bersih perusahaan. Namun, 

pada tahun 2018 – 2019 terjadi penurunan Net Profit Margin ( NPM ) pada 

perusahaan perbankan. Penurunan ini tentu nya akan berdampak pada harga 

saham perusahaan sebab dengan ada nya penurunan Net Profit Margin ( NPM ) 

menandakan terjadi penurunan pada laba bersih dan kurang efektif nya 

manajemen perusahaan. 

Selain rasio daya laba, faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham 

perbankan adalah likuiditas bank. Likuiditas bank merupakan indikator yang 

digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan perbankan dalam menutupi 

kewajiban jangka pendek nya. Dalam penelitian ini ada 2 jenis rasio likuiditas 

yang digunakan yaitu Nonperforming Loan ( NPL ) dan Loan Deposit Ratio ( 

LDR ). Nonperforming Loan ( NPL ) merupakan rasio keuangan yang berkaitan 

dengan resiko kredit. Semakin tinggi Nonperforming Loan ( NPL ) perbankan 

maka menandakan semakin tinggi juga kredit bermasalah di perbankan tersebut. 

Dari tabel 1.2 dapat dilihat terjadinya kenaikan Nonperforming Loan ( NPL ) 

perusahaan perbankan. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya kenaikan kredit 

macet di perusahaan perbankan. Kenaikan kredit macet ini tentu nya akan menjadi 

masalah yang cukup besar bagi perbankan. Kondisi ini dapat menimbulkan 

kerugian bagi perbankan sebab perusahaan harus mengganti dana yang macet 

tersebut sehingga laba yang akan diperoleh akan menurun. Hal ini tentunya akan 

sangat berdampak pada harga saham perusahaan perbankan di mana harga saham 

dapat mengalami penurunan akibat kondisi tersebut. Selain Nonperforming Loan ( 

NPL ), yang juga harus diperhatikan adalah Loan Deposit Ratio ( LDR ). 
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Loan Deposit Ratio ( LDR ) merupakan rasio keuangan yang digunakan 

untuk mengukur komposisi antara dana yang ada di bank dengan dana yang di 

salurkan. Bila dilihat dari tabel 1.2 terdapat kenaikan Loan Deposit Ratio ( LDR ) 

pada perusahaan perbankan dari 2016 – 2018. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 

perusahaan dapat menyalurkan dana dengan baik sehingga dana yang ada di bank 

tidak mengalami penumpukan. Namun pada 2018 – 2019 terjadi penurunan Loan 

Deposit Ratio ( LDR ) pada sektor perbankan. Ini mengindikasikan bahwa 

menurunnya kemampuan bank dalam menyalurkan dana. Kondisi ini tentunya 

akan berdampak pada perusahaan perbankan di mana kondisi ini akan 

mengakibatkan kenaikan pada beban bunga yang tinggi yang harus ditanggung 

oleh perbankan. Hal ini tentunya akan memberi dampak yang tidak baik pada 

harga saham perusahaan sebab beban bunga yang tinggi dapat menurunkan laba 

yang dihasilkan perusahaan. 

Selain rasio daya laba dan likuiditas bank, faktor lain yang berkaitan 

dengan harga saham adalah pembayaran deviden. Pembayaran deviden 

merupakan kondisi di mana perusahaan membayarkan sejumlah deviden bagi para 

pemegang saham. Pembayaran ini tentu nya akan berdampak pada perkembangan 

harga saham perusahaan. Berikut ini adalah pembayaran deviden perusahaan 

perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 

 

 

 

                                                  Tabel 1.3 

Pembayaran Deviden perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 

         ( Dalam Rupiah ) 

 Tahun 

Nama Perusahaan 2016 2017 2018 2019 

PT. BCA,tbk 200 255 340 555 
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PT. BRI,tbk 428.60 106.74 132.17 168.20 

PT. BNI,tbk 212.80 255.55 201.28 206.24 

PT. Mandiri,tbk 266.26 199.02 241.21 353.34 

( Sumber : Bursa Efek Indonesia ) 

         Bila dilihat dari tabel 1.3 dapat dilihat ada nya pertumbuhan pembayaran 

deviden pada PT. BCA, Tbk. Sedangkan pada bank lain nya mengalami fluktuasi 

di mana pembayaran deviden mengalami kenaikan dan penurunan. Kondisi ini 

tentunya akan berdampak pada harga saham perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki pembayaran deviden yang dapat bertumbuh dan meningkat tentunya 

akan sangat diminati oleh banyak pihak sehingga akan mendorong pada kenaikan 

pada harga saham perusahaan. 

         Berdasarkan uraian fenomena yang telah disampaikan diatas maka peneliti 

menarik judul penelitian dengan judul : 

“ Analisis Pengaruh Rasio Daya Laba, Nonperforming Loan, Loan Deposit 

Ratio, Dan Pembayaran Deviden Terhadap Harga Saham perusahaan 

Perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 ” 
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1.2 Rumusan masalah 

 Berdasarkan uraian fenomena yang telah disampaikan di latar belakang maka 

rumusan masalah untuk penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh Return On Asset ( ROA ) terhadap harga saham 

perusahan  perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 ? 

2. Bagaimana pengaruh Return On Equity ( ROE ) terhadap harga saham 

perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 ? 

3. Bagaimana pengaruh Net Profit Margin ( NPM ) terhadap harga saham 

perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 ? 

4. Bagaimana pengaruh Nonperforming Loan ( NPL ) terhadap harga saham 

perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 ? 

5. Bagaimana pengaruh Loan Deposit Ratio ( LDR ) terhadap harga saham 

perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 ? 

6. Bagaimana pengaruh Pembayaran deviden terhadap harga saham 

perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 ? 

7. Bagaimana pengaruh Return On Asset ( ROA ), Return On Equity ( ROE ), 

Net Profit Margin ( NPM ), Nonperforming Loan ( NPL ), Loan Deposit 

Ratio ( LDR ), dan pembayaran deviden secara simultan terhadap harga 

saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 ? 

1.3 Tujuan penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Return On Asset ( ROA ) terhadap 

harga saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Retun On Equity ( ROE ) terhadap 

harga saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Net Profit Margin ( NPM ) 

terhadap harga saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Nonperforming Loan ( NPL ) 

terhadap harga saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019. 
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5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Loan Deposit Ratio ( LDR ) 

terhadap harga saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019. 

6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pembayaran deviden terhadap 

harga saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019. 

7. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Return On Asset ( ROA ), Return 

On Equity  ( ROE ), Net Profit Margin ( NPM ), Nonperforming Loan                  

( NPL ), Loan Deposit Ratio ( LDR ), dan Pembayaran deviden secara 

simultan terhadap harga saham perusahaan perbankan IDX 30 periode                  

2016 – 2019. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian tentu nya harus memiliki manfaat yang berguna bagi banyak 

pihak. Oleh karena itu manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk peneliti 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan peneliti terhadap faktor faktor yang mempengaruhi harga saham 

sehingga peneliti mempunyai pemahaman dan wawasan yang lebih baik. 

2. Untuk perusahaan 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

pengambilan keputusan ke depan nya terkait dengan faktor yang 

mempengaruhi harga saham sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan 

yang terbaik. 

3. Untuk universitas 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru sehingga 

dapat memudahkan pihak yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai harga 

saham dan faktor yang terkait dengan harga saham. Selain itu, penelitian ini di 

harapakan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya. 

4. Untuk calon investor 
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Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebelum melakukan 

investasi bagi para investor sehingga para investor dapat menetapkan 

kebijakan yang tepat dalam investasi yang dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1  Pengertian bank 

  Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk – bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ( Undang - undang RI nomor 

10 tahun 1998 ).  

   Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan nya utama adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan nya kembali kepada 

masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya ( Kasmir, 2014 : 24 ). Dari kedua 

pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga 

keuangan yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat 

serta dapat memberikan aneka jasa keuangan di bidang perbankan. 

 

2.1.1   Jenis – jenis bank 

           Menurut Kasmir ( 2014 : 33 – 37 ) Sebagai lembaga keuangan, bank dapat 

dibagi menjadi 4 jenis. Ada pun pembagian bank tersebut yaitu : 

1. Dilihat dari segi fungsi nya  

1. Bank umum  

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan 

nya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran di mana bank umum 

dapat memberikan seluruh jasa di bidang perbankan serta memiliki 

wilayah operasi yang luas. 

2. Bank perkreditan rakyat ( BPR ) 

      Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
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kegiatan nya tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 

seperti bank umum serta memiliki wilayah operasi yang sempit. 

2. Dilihat dari segi kepemilikan nya 

1. Bank milik pemerintah 

‟ Bank milik pemerintah merupakan bank yang di mana akte 

pendirian nya maupun modal nya dimiliki oleh pemerintah sehingga 

seluruh keuntungan nya dimiliki oleh pemerintah pula ˮ. 

2. Bank milik swasta nasional 

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau 

sebagian besar nya kepemilikan nya dimiliki oleh swasta nasional 

serta akte pendirian nya maupun keuntungan nya dimiliki oleh 

swasta nasional. 

3. Bank milik koperasi  

‟ Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan nya 

serta saham nya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum 

koperasi ˮ. 

4. Bank milik asing 

‟ Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di 

luar negeri yang dimiliki oleh swasta asing maupun pemerintah 

asing ˮ. 

5. Bank campuran 

‟ Bank campuran merupakan bank yang di mana kepemilikan 

nya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional ˮ. 

3. Dilihat dari segi status 

1. Bank devisa 

‟ Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan 

transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang 

asing secara keseluruhan ˮ. 

2. Bank non devisa  
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‟ Bank non devisa merupakan bank yang belum memiliki izin 

untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak 

dapat melaksanakan transaksi seperti hal nya bank devisa ˮ. 

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga 

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

Bank dengan prinsip konvensional merupakan bank yang banyak 

berkembang di Indonesia. Bank ini mampu menyediakan berbagai jasa 

keuangan dan lalu lintas pembayaran untuk mendukung kegiatan operasi 

mereka serta untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Dalam 

mencari keuntungan, bank dengan prinsip konvensional dapat 

melakukan nya dengan 2 cara yaitu : 

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan 

seperti tabungan dan deposito serta produk pinjaman seperti 

kredit. 

2. ‟ Untuk jasa jasa bank lain nya pihak perbankan 

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam 

nominal atau persentase tertentu ˮ. 

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

Bank dengan prinsip syariah merupakan bank yang dalam 

mendapatkan keuntungan nya menggunakan prinsip syariah sehingga 

sangat memiliki perbedaan dengan bank dengan prinsip konvensional. 

Bank dengan prinsip syariah tidak menggunakan bunga sebagai sumber 

untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Bank dengan prinsip 

syariah lebih mengutamakan perjanjian dengan berdasarkan hukum 

Islam sehingga sangat memiliki perbedaan yang jelas dengan bank 

umum. Untuk mendapatkan keuntungan bank syariah dapat melakukan 

nya dengan beberapa cara yaitu : 

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil  

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan    
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2.2   Pengertian saham 

        Saham merupakan tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau 

dana pada suatu perusahaan dalam bentuk kertas yang tercantum dengan 

jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan disertai dengan hak dan 

kewajiban yang dijelaskan kepada para pemegang saham nya serta 

persediaan yang siap untuk dijual kembali ( Fahmi, 2015 : 80 ).  

    ‟ Saham merupakan tanda bukti atas kepemilikan seseorang atau 

badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas di mana pemilik 

nya mempunyai hak dan kewajiban ˮ ( Prowanta dan Didit, 2020 : 83 ). Dari 

kedua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa saham merupakan tanda 

bukti kepemilikan seorang investor atas klaim terhadap asset dan finansial 

perusahaan akibat adanya modal yang tertanam pada perusahaan tersebut. 

  

2.2.1 Jenis – jenis saham 

            Sebagai tanda bukti kepemilikan, saham dapat dibagi menjadi beberapa 

jenis yaitu : 

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka 

saham dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Saham biasa ( Common Stock ) 

Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemilik nya 

paling akhir terhadap klaim keuntungan yang diperoleh oleh 

perusahaan. Pemegang saham akhir akan mendapatkan pembagian 

keuntungan ( Deviden ) setelah perusahaan membayarkan utang dan 

deviden bagi para pemegang saham preferen. 

2. Saham preferen ( Preferred Stock ) 

Saham preferen merupakan saham yang terdiri dari gabungan 

antara obligasi dan saham biasa. Saham preferen memiliki karateristik 

seperti obligasi dimana para pemegang saham nya akan mendapatkan 

pendapatan tetap dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Saham preferen dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: 
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1. Cumulative Preferred Stock  

Saham Cumulative Preferred Stock merupakan saham yang 

memberikan hak kepada pemilik nya atas pembagian deviden yang 

sifat nya kumulatif dalam suatu persentase atau jumlah tertentu. 

2. Non Cumulative Preferred Stock 

Saham Non Cumulative Preferred Stock merupakan saham 

yang memberikan hak kepada pemilik nya atas pembagian deviden 

yang sifat nya non kumulatif dalam suatu periode tertentu. 

3. Participating Preferred Stock 

Saham Participating Preferred Stock merupakan saham yang 

memberikan hak kepada pemegang saham nya atas deviden tetap 

dan deviden ekstra apabila perusahaan dapat mencapai target yang 

ditentukan. 

2. Ditinjau dari cara peralihan maka saham ini dapat dibagi menjadi dua 

yaitu: 

1. Saham atas unjuk ( Bearer Stock ) 

  Saham atas unjuk merupakan saham yang di mana nama 

pemilik nya tidak tertulis dengan jelas sehingga sangat mudah 

dipindah tangankan ( Dialihkan ) kepemilikan nya sehingga 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. 

2. Saham atas nama ( Registered Stock ) 

      Saham atas nama merupakan saham yang di mana nama pemilik 

nya ditulis dengan jelas dan peralihan nya memerlukan prosedur 

tertentu sehingga tingkat likuiditas nya lebih rendah. 

3.  Ditinjau dari kinerja perdagangan maka saham dapat dibagi menjadi 

empat yaitu : 

1. Saham unggulan ( Blue Chip Stock ) 

Saham unggulan merupakan saham yang memiliki reputasi yang 

tinggi, menjadi pemimpin dalam industri sejenis, memiliki pendapatan 

yang stabil, dan konsisten dalam pembayaran deviden, serta memiliki 
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kinerja saham yang baik yang terlihat dari pertumbuhan harga saham 

perusahaan. 

2. Saham pertumbuhan ( Growth Stock ) 

Saham pertumbuhan merupakan saham yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan yang tinggi, menjadi pemimpin dalam 

industri sejenis, dan memiliki Price Earning yang tinggi. 

3. Saham spekulatif  ( Speculative Stock ) 

Saham spekulatif merupakan saham yang tidak mampu secara 

konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun, 

Saham jenis ini memiliki potensi penghasilan di masa yang akan 

datang meskipun potensi penghasilan tersebut belum dapat dipastikan. 

4. Saham bertahan ( Defensive Stock ) 

Saham bertahan merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh 

kondisi ekonomi makro dan bisnis secara umum. Pada saat resesi 

ekonomi, saham ini mampu bertahan dan memberikan deviden yang 

tinggi sebagai akibat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan   

keuntungan pada saat kondisi resesi sekalipun ( Darmadji dan 

Fakruddin, 2012 : 6 ) 

2.3.2 Keuntungan dan kerugian saham 

1. Deviden 

Deviden merupakan pembagian keuntungan yang diberikan oleh 

perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan nya. 

Pembagian deviden dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari para 

pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham ( RUPS ). 

2. Capital Gain 

Capital Gain merupakan keuntungan yang berasal dari selisih antara 

harga jual dan harga beli saham di mana harga jual lebih tinggi dari pada 

harga beli saham ( Darmadji dan Fakruddin, 2012 : 9 ). 

        Selain memiliki keuntungan, saham juga dapat menimbulkan 

kerugian.  Ada pun kerugian yang ditimbulkan oleh saham adalah  
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1. Capital Loss 

Capital Loss merupakan kerugian dari hasil jual beli saham berupa 

harga jual lebih rendah dari pada harga beli saham 

2. Tidak mendapatkan deviden 

 Tidak mendapatkan deviden merupakan kondisi di mana perusahaan 

tidak membagikan deviden akibat perusahaan tidak memperoleh 

keuntungan ( Darmadji dan Fakruddin, 2012 : 10 ) 

 

2.3 Pengertian harga saham 

         ‟ Harga saham merupakan harga suatu saham yang terjadi di pasar 

Bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan 

oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan ˮ ( Hartono, 2013 

: 157 ).  

           Harga saham merupakan harga yang terbentuk melalaui mekanisme 

permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami 

kelebihan permintaan maka harga saham cenderung naik. Namun, apabila 

harga suatu saham mengalami kekurangan permintaan maka harga saham 

cenderung menurun ( Sartono, 2011 : 197 ). Dari kedua pendapat para ahli 

diatas dapat disimpulkan bahwa harga saham merupakan harga yang tercipta 

akibat nya ada nya permintaan dan penawaran saham yang terjadi di pasar Bursa. 

 

2.3.1 Jenis – jenis harga saham 

1. Harga nominal  

Harga nominal adalah harga yang tercantum dalam sertifikat saham 

yang ditetapkan oleh penerbit saham ( Entimen ) untuk menilai lembar 

saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting 

karena deviden minimal biasa nya ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 

2. Harga perdana 

Harga perdana merupakan harga yang terjadi pada saat saham tercatat 

di Bursa Efek. Harga saham perdana biasa nya ditetapkan oleh penjamin 

emisi ( Underwriter ) dan penerbit saham ( Entimen ). Dengan demikian 
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akan diketahui berapa harga saham entimen yang akan dijual kepada 

masyarakat. Harga perdana juga dapat dikatakan harga jual dari perjanjian 

emisi kepada investor. 

3. Harga pasar  

Harga pasar merupakan harga jual antara investor satu ke investor lain. 

Harga ini terjadi setelah saham dicatatkan di Bursa. Transaksi disini tidak 

melibatkan penjamin emisi dengan entimen melainkan antar sesama 

investor. 

4. Harga pembukaan 

Harga pembukaan merupakan harga yang diminta oleh penjual dan 

pembeli pada saat jam Bursa dibuka. 

5. Harga penutupan 

Harga penutupan merupakan harga yang diminta oleh penjual dan 

pembeli pada akhir jam kerja di Bursa. 

6. Harga tertinggi 

Harga tertinggi merupakan harga yang paling tinggi yang terjadi di 

Bursa. Harga ini dapat terjadi pada saat transaksi atas suatu saham lebih 

dari satu kali pada harga yang berbeda ( Meningkat ). 

7. Harga terendah 

Harga terendah merupakan harga yang paling terendah yang terjadi 

pada hari Bursa. Harga ini dapat terjadi pada saat transaksi atas suatu 

saham lebih dari satu kali pada harga yang berbeda ( Menurun ). 

8. Harga rata rata 

Harga rata rata adalah harga perataan dari harga tertinggi dan terendah 

suatu saham. 
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2.3.2 Penilaian harga saham 

Dalam menilai harga saham ada 2 pendekatan yang dapat digunakan untuk 

menilai harga saham perusahaan. Adapun kedua pendekatan tersebut yaitu : 

1. Pendekatan Present Value  

      Pendekatan present value merupakan salah pendekatan yang digunakan 

dalam menilai harga saham suatu perusahaan. Pendekatan present value 

merupakan pendekatan yang mendiskontokan seluruh aliran kas pada masa 

yang akan datang. Dalam pendekatan present value menggunakan deviden 

sebagai aliran kas yang akan diterima pada masa yang akan datang. Berikut 

ini adalah 2 model yang digunakan dalam menilai harga saham dengan 

pendekatan present value : 

A. Model tanpa pertumbuhan deviden 

Model tanpa pertumbuhan deviden merupakan salah satu model 

yang dapat digunakan untuk menilai dan mengukur harga sebuah 

saham. Model ini mengasumsikan bahwa tidak ada pertumbuhan 

deviden yang diperoleh selama periode berikut nya. Ada pun rumus 

untuk menghitung harga saham dengan model ini adalah : 

 

Po =
D

Ks
 

 

Keterangan :  

Po   : Harga saham biasa  

D    : Deviden saham biasa 

Ks  : Tingkat pengembalian yang di isyaratkan 

 

B. Model pertumbuhan konstan  

      Model pertumbuhan konstan merupakan salah satu model yang 

dapat digunakan dalam menghitung harga suatu saham. Model ini 

mengasumsikan bahwa ada pertumbuhan deviden yang konstan selama 
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periode berikut nya. Ada pun rumus untuk menghitung harga saham 

dengan model ini adalah :  

 

Po = 	
D(	1 + g	)

Ks − g
 

 

Keterangan : 

Po  : Harga saham biasa 

D  : Deviden saham biasa 

G  : Pertumbuhan 

Ks  : Tingkat pengembalian yang isyaratkan 

 

2. Pendekatan Price Earning Ratio ( PER ) 

  Price Earning Ratio merupakan salah satu teknik yang dapat 

digunakan dalam menilai harga saham suatu perusahaan. Price Earning 

Ratio merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghitung berapa 

kali ( Multiplier ) nilai Earning yang tercermin dalam harga suatu saham. 

Ada pun rumus untuk menghitung Price Earning Ratio ( PER ) adalah  

 

�����	�������	�����	(	PER	) = 	
Harga	saham	biasa

�������	���	#ℎ���
 

 

2.4 Pengertian rasio daya laba ( Profitabilitas ) 

‟ Rasio daya laba ( Profitabilitas ) merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam 

hubungan nya dengan penjualan, total asset, maupun modal sendiri ˮ ( Hery, 

2016 : 147 ).  

Rasio daya laba ( Profitabilitas ) merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran 
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tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi ( Kasmir, 2014 

: 196 ). Dari kedua pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio daya 

laba merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dari kegiatan bisnis yang 

dilakukan perusahaan. 

 

2.4.1 Jenis – jenis rasio daya laba ( Profitabilitas ) 

1. Return On Asset ( ROA ) 

‟ Return On Asset ( ROA ) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan dari modal yang di investasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan ˮ ( Sujarweni, 

2020 : 65 ). 

Return On Asset ( ROA ) merupakan rasio yang menunjukkan 

seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. 

Dengan kata lain, rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar jumlah laba bersih yang tertanam dalam total asset ( Hery, 2016 

: 193 ).  Dari kedua pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

Return On Asset ( ROA ) adalah rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan asset perusahaan 

untuk mendapatkan laba bagi perusahaan. Adapun rumus menghitung 

Return On Asset  ( ROA ) adalah berikut : 

 

          Return On Asset =   
%&'&	()*+,-	.&/0	1)*+)2,&	(&0,	3)4)0&/0	5&-&4	(,&+&

167&8	9::;<
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2. Return On Equity ( ROE ) 

      Return On Equity ( ROE ) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan 

keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun 

saham preferen ( Sujarweni, 2020 : 65 ). 

Return On Equity ( ROE ) merupakan rasio yang menunjukkan 

seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. 

Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa 

besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap dana yang 

tertanam dalam total ekuitas ( Hery, 2016 : 193 ). Dari kedua pendapat 

para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Return On Equity ( ROE ) 

merupakan rasio yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari setiap modal yang 

digunakan oleh perusahaan tersebut. Adapun rumus menghitung Return 

On Equity  ( ROE ) adalah sebagai berikut : 

 

											���=��	>�	�?=��@ =
	Laba	Bersih	Yang	Tersedia	Bagi	Pemegang	Saham	Biasa

Total	�?=��@
 

 

3. Net Profit Margin ( NPM ) 

      ‟ Net Profit Margin ( NPM ) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur besar nya persentase laba bersih atas penjualan ˮ                  

( Hery, 2016 : 198 ).  

       ‟ Net Profit Margin ( NPM ) merupakan hubungan antara laba 

bersih setelah pajak dengan penjualan ˮ ( Kasmir, 2012 :197 ). 

Semakin tinggi Net Profit Margin ( NPM ) maka semakin tinggi juga laba 

bersih yang dihasilkan dari penjualan perusahaan. Dari kedua pendapat 

ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Net Profit Margin ( NPM ) 

merupakan rasio yang dapat digunakan dalam mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari aktivitas penjualan yang 
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dilakukan perusahaan. adapun rumus menghitung Net Profit Margin ( 

NPM ) adalah sebagai berikut : 

 

K��	���L��	M����� = 	
Laba	Bersih

Penjualan
 

 

2.5 Pengertian rasio likuiditas bank 

‟ Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek ˮ ( 

Hery, 2016 : 144 ).  

‟ Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 

saat jatuh tempo ˮ ( Kasmir, 2013 : 286 ). Dari kedua pendapat ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa rasio likuiditas bank merupakan rasio yang menilai 

kemampuan perusahaan perbankan dalam menutupi kewajiban jangka pendek nya 

dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

2.5.1 Jenis – jenis rasio likuiditas bank 

1. Nonperforming Loan ( NPL ) 

      Nonperforming Loan ( NPL ) merupakan salah satu pengukuran 

dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko 

kredit bermasalah yang ada pada bank. Kredit bermasalah 

diakibatkan ketidaklancaran pembayaran pokok pinjaman dan 

bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan 

menyebabkan bank tidak efisien ( Herman Danawi, 2011 : 16 ). 

     Nonperformimg Loan ( NPL ) merupakan resiko yang terkait 

dengan pinjaman, bank meminjamkan kepada peminjam dan 

mengenakan biaya untuk itu. Bank – bank mendistribusikan nya 

kembali dalam bentuk hutang kepada peminjam dan harus dibayar 

kembali oleh peminjam ( Brown and Moles, 2014 ). Dari kedua pendapat 
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ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Nonperforming loan ( NPL ) adalah 

rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kemampuan bank dalam 

mendapatkan kembali kredit atau pinjaman yang telah disalurkan oleh 

bank. Berdasarkan ketentuan bank Indonesia standar Nonperforming Loan                

( NPL )  yang paling tinggi adalah sebesar 5%. Adapun rumus dalam 

menghitung Nonperforming Loan ( NPL ) adalah sebagai berikut : 

	

				K��P��L��Q���	R��� = 	
Kredit	bermasalah

Total	kredit
	X	100% 

 

2. Loan Deposit Ratio ( LDR ) 

‟ Loan Deposit Ratio ( LDR ) merupakan rasio untuk mengukur 

komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah 

dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan ˮ ( Kasmir, 2012 : 

319 )   

Loan Deposit Ratio ( LDR ) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta 

yang dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin 

rendah nya likuiditas bank ( Hery, 2016 : 149 ). Dari kedua pendapat 

para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Loan Deposit Ratio ( LDR ) 

merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur atau menilai 

kemampuan bank dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit dibanding 

dengan dana yang dimiliki bank. Adapun rumus dalam menghitung Loan 

Deposit Ratio                             ( LDR ) adalah sebagai berikut : 

 

									R���	W�P�X��	����� = 	
Total	R���X

	Total	deposit + �?=��@
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2.6 Pengertian deviden 

      ‟ Deviden merupakan bagian laba usaha yang diperoleh perusahaan dan 

diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham nya sebagai imbalan 

atas ketersediaan mereka menanamkan harta nya ke dalam perusahaan ˮ                               

( Rudianto, 2012 : 190 ). 

      ‟ Deviden merupakan bagian keuntungan yang dibagikan kepada 

pemegang saham yang dapat berupa deviden tunai atau deviden saham ˮ                     

( Gumanti, 2013 : 226 ). Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa deviden merupakan keuntungan yang diperoleh oleh para 

pemegang saham atas kepemilikan nya terhadap suatu perusahaan sebagai akibat 

adanya modal yang tertanam pada perusahaan tersebut. 

 

2.6.1 Jenis – jenis deviden 

1. Deviden tunai 

      Deviden tunai merupakan bagian laba usaha yang dibagikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Sebelum membagi deviden, 

dewan direksi akan mempertimbangkan ketersediaan dana untuk 

membayar deviden kepada pemegang saham nya. Jika perusahaan memilih 

membagikan deviden berarti perusahaan memiliki dana yang cukup untuk 

membayar deviden kepada seluruh pemegang saham nya. 

2. Deviden harta  

      Deviden harta merupakan bagian dari laba usaha yang dibagikan dalam 

bentuk harta selain kas. Walaupun dalam bentuk harta lain, tetapi biasa 

nya deviden dibagikan dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

3.  Deviden hutang 

       Deviden hutang merupakan bagian dari laba usaha perusahaan yang 

dibagikan kepada pemegang saham nya dalam bentuk janji tertulis untuk 

membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. 
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4. Deviden saham  

      Deviden saham merupakan bagian laba usaha yang dibagikan kepada 

pemegang saham nya dalam bentuk saham baru perusahaan itu sendiri                        

( Rudianto, 2013 : 290 ). 

 

2.6.2 Pengertian Deviden Per Share ( Pembayaran Deviden ) 

            Menurut Gandhi ( 2011 )  ‟ Deviden Per Share merupakan pendapatan 

setelah pajak yang dibagikan kepada pemegang saham ˮ.  

            Menurut Yuliati ( 2014 ) ‟ Deviden Per Share merupakan pembagian 

laba perusahaan kepada para pemegang saham yang besarnya sebanding 

dengan jumlah lembar saham yang dimiliki ˮ. Dari kedua pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa Deviden Per Share adalah pembagian laba yang 

diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham nya yang bersumber dari 

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Adapun rumus menghitung Deviden 

Per Share adalah berikut : 

 

				W�Z�[��	���	#ℎ��� = 	
Deviden	yang	dibayarkan

Jumlah	saham	yang	beredar
 

 

2.6.3 Prosedur pembayaran deviden 

1. Devidend Declaration Date ( Tanggal pengumuman deviden ) 

      Devidend Declaration Date merupakan tanggal dimana dewan direksi 

atau hasil dari rapat umum pemegang saham ( RUPS ) mendeklarasikan 

sejumlah deviden yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemegang 

saham untuk suatu periode waktu tertentu. Tanggal ini merupakan tanggal 

penting untuk dicermati karena pengumuman kenaikan atau penurunan 

pembayaran deviden ditentukan pada tanggal ini. 
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2. Cum – Dividend Date ( Tanggal terakhir pembelian saham ) 

      Cum Deviden Date merupakan tanggal terakhir bagi para investor yang 

ingin membeli saham perusahaan tertentu dan berhak mendapatkan 

pembagian deviden. 

3. Ex – Dividend Date ( Tanggal tidak berhak atas deviden  ) 

      Ex Deviden Date merupakan tanggal di mana para investor yang ingin 

membeli saham perusahaan tertentu tidak berhak mendapatkan pembagian 

deviden. 

4. Holder – Of – Record Date ( Tanggal pencatatan pemilik ) 

     Holder Of Record Date merupakan tanggal di mana perusahaan 

melakukan pencatatan terhadap nama nama para pemegang saham 

perusahaan. Pada tahap ini perusahaan melakukan pencatatan terhadap 

nama - nama para pemegang saham yang telah melakukan pembelian 

saham pada saat Cum – Devidend Date untuk mendapatkan deviden 

perusahaan. 

5. Deviden Payment Date ( Tanggal pembayaran deviden ) 

      ‟ Deviden Payment Date merupakan tanggal di mana manajemen 

perusahaan melakukan pembayaran deviden kepada pemegang 

saham baik melalui kiriman cek atau melalui transfer bank ˮ ( 

Rudianto, 2013 : 19 ). 

2.7  Penelitian terdahulu 

         Untuk mendukung penelitian ini tentunya diperlukan penelitian terdahulu 

untuk memperkuat dan melengkapi penelitian ini. Oleh karena hal tersebut maka 

peneliti menggunakan penelitian dari beberapa peneliti terdahulu untuk menjadi 

dasar dalam mendukung penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang digunakan peneliti: 

Tabel 2.1 

   Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitan dan Nama    Variabel Hasil Penelitian 
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tahun terbit Peneliti 

1 Pengaruh Return On 

Asset     ( ROA ), 

Net Profit Margin                

( NPM ), dan 

Earning Per Share            

( EPS ) Terhadap 

Harga Saham Pada 

Perusahaan 

Perbankan Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2011 – 2015 

Tahun terbit : 2016 

Rosdian 

Widiawati 

Watung dan 

Ventje llat 

Variabel 

Independen : 

1. Return On 

Asset                        

( ROA ) 

2. Net Profit 

Margin ( NPM  ) 

3. Earning Per 

Share ( EPS ) 

Variabel 

Dependen : 

1. Harga saham 

1. Secara parsial 

Return On Asset 

( ROA ), Net 

Profit Margin          

( NPM ), dan 

Earning Per 

Share ( EPS ) 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2011 – 

2015 

2. Secara 

simultan Return 

On Asset                

( ROA ), Net 

Profit Margin       

( NPM  ), dan 

Earning Per 

Share ( EPS ) 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham di Bursa 

Efek Indonesia 

2 Pengaruh Return On Dyas Alfina Variabel 1. Secara parsial 
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Asset  ( ROA ), 

Current Asset Ratio       

( CAR ), Net Profit 

Margin                                

( NPM ), dan Loan 

Deposit Ratio               

( LDR )  Terhadap 

Harga Saham Bank 

Umum Di BEI 

Periode 2012 – 2015 

Tahun terbit : 2017  

Putri Independen : 

1. Return On 

Asset                    

( ROA ) 

2. Current 

Adequancy 

Ratio ( CAR 

) 

3. Net Profit 

Margin                 

( NPM ) 

4. Loan Deposit 

Ratio                      

( LDR ) 

Variabel 

dependen : 

1. Harga saham 

Return On Asset 

( ROA ), 

Current Asset 

Ratio                         

( CAR ), Net 

Profit Margin               

( NPM ), dan 

Loan Deposit 

Ratio ( LDR ) 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham bank 

umum di BEI 

periode 2012 – 

2015 

2. Secara 

simultan Return 

On Asset                     

( ROA ), 

Current Asset 

Ratio ( CAR ), 

Net Profit 

Margin                  

( NPM ), dan 

Loan Deposit 

Ratio ( LDR ) 

berpengaruh 

pada harga 

saham bank 

umum di BEI 
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periode 2012 - 

2015 

3 Pengaruh Return On 

Asset  ( ROA ), 

Return On Equity         

( ROE ), Loan 

Deposit Ratio                   

( LDR ), dan 

Nonperforming Loan             

( NPL ) terhadap 

harga saham ( Studi 

kasus pada 

perusahaan sektor 

perbankan yang 

terdaftar dalam 

indeks LQ 45 2015 – 

2019 ) 

Tahun terbit : 2020 

Elvira Rosa 

Tanjung 

Fatma 

Variabel 

Independen : 

1. Return On 

Asset                                 

( ROA ) 

2. Return On 

Equity                         

( ROE ) 

3. Loan Deposit 

Ratio                     

( LDR ) 

4. Nonperformi

ng Loan             

( NPL ) 

Variabel 

dependen : 

1. Harga saham 

 

1. Secara parsial 

Return On Asset 

( ROA ), Return 

On Equity             

( ROE ), Loan 

Deposit Ratio      

( LDR ), dan 

Nonperforming 

Loan ( NPL ) 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

perbankan yang 

terdaftar dalam 

indeks LQ 45 

2015 – 2019 

2. Secara 

simultan Return 

On Asset                     

( ROA ), Return 

On Equity            

( ROE ), Loan 

Deposit Ratio         

( LDR ), dan 

Nonperforming 

Loan ( NPL ) 

berpengaruh 
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signikan 

terhadap harga 

saham 

perbankan yang 

terdaftar dalam 

indeks LQ 45 

2015 – 2019 

4 Pengaruh LDR, 

NPL, GCG, ROA, 

ROE, CAR, NIM 

dan BOPO terhadap 

Harga saham pada 

perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari 

tahun 2010 – 2014 

Tahun terbit : 2017 

Dahrul 

Aman 

Harahap dan 

Ade Isyana 

Hairunnisah 

Variabel 

Indepden : 

1. Loan Deposit 

Ratio               

( LDR ) 

2. Nonperformi

ng Loan                  

( NPL ) 

3. Good 

Corporate 

Covenance                 

( GCG ) 

4. Return On 

Asset                        

( ROA ) 

5. Return On 

Equity                              

( ROE ) 

6. Current 

Adequancy 

Ratio ( CAR 

) 

7. Net Interest 

1. Secara parsial 

NPL, GCG, 

NIM, dan 

BOPO 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham pada 

perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia dari 

tahun 2010 – 

2014 

2. Secara 

Parsial ROA, 

ROE, CAR 

tidak 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham pada 

perusahaan 
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Margin                   

(  NIM ) 

Variabel 

Depeden : 

1. Harga saham 

perbankan yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia dari 

tahun 2010 – 

2014 

3. secara 

simultan LDR, 

NPL, BOPO, 

GCG, ROA, 

ROE, CAR, 

NIM 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham pada 

perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia dari 

tahun 2010 - 

2014 

5 Pengaruh  DPS, 

EPS, ROA, NPM 

terhadap Harga 

saham perusahaan 

perbankan di BEI 

periode 2009 – 2015 

Nur Alfiah 

dan Marsudi 

Lestarinimg

sih 

Variabel 

Independen : 

1. Deviden Per 

Share                      

( DPS ) 

2. Earning Per 

1. Secara parsial 

Deviden Per 

Share ( DPS ), 

Earning Per 

Share ( EPS ), 

Return On Asset 

( ROA ), dan 
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Tahun terbit : 2017 Share                               

( EPS ) 

3. Return On 

Asset                               

( ROA ) 

4. Net Profit 

Margin                    

( NPM ) 

Variabel 

Dependen : 

1. Harga saham 

Net Profit 

Margin ( NPM ) 

berpengaruh 

sinifikan 

terhadap harga 

saham pada 

perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di BEI 

periode 2009 – 

2015 

2. Secara 

simultan 

Deviden Per 

Share ( DPS ), 

Earning Per 

Share ( EPS ), 

Return On Asset 

( ROA ), dan 

Net Profit 

Margin ( NPM ) 

berpengaruh 

sinifikan 

terhadap harga 

saham pada 

perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di BEI 

perioden 2009 – 

2015 
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( Sumber : Jurnal diolah kembali, 2021 ) 

 

2.8 Hubungan antar variabel 

2.8.1 Hubungan antara Return On Asset ( ROA ) terhadap harga saham 

            ‟ Return On Asset ( ROA ) merupakan rasio yang digunakan 

mengukur kemampuan dari modal yang di investasikan dalam keseluruhan 

aktiva untuk menghasilkan keuntungan ˮ ( Sujarweni, 2020 : 65 ). Semakin 

tinggi Return On Asset ( ROA ) perusahaan maka menandakan bahwa perusahaan 

memilki kinerja yang baik yang akan berdampak pada harga saham.  

              Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rosdian dan Ventje ( 2016 ) serta 

Dyas Alfina ( 2017 ) di perusahaan perbankan diperoleh hasil penelitian di mana 

Return On Asset ( ROA ) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga 

saham perusahaan perbankan. Dengan ada nya hasil penelitian tersebut maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah  

H1 : Return On Asset ( ROA ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019. 

2.8.2 Hubungan antara Return On Equity terhadap harga saham 

            ‟ Return On Equity ( ROE ) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan 

bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen ˮ              

( Sujarweni, 2020 : 65). Semakin tinggi tingkat Return On Equity ( ROE ) suatu 

perusahaan menandakan perusahaan memiliki kinerja yang baik dan akan 

berdampak pada harga saham 

            Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rosdian dan Ventje  ( 2016 ) serta 

Prayangka dkk ( 2014 ) di perusahaan perbankan  diperoleh hasil penelitian di 

mana Return On Equity ( ROE ) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

harga saham. Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini adalah  

H2 : Return On Equity ( ROE ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

dengan harga saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 
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2.8.3 Hubungan antara Net Profit Margin ( NPM ) terhadap harga saham 

            ‟ Net Profit Margin ( NPM ) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur besar nya persentase laba bersih atas penjualan ˮ  ( Hery, 2016 : 

198 ). Semakin tinggi tingkat Net Profit Margin ( NPM ) perusahaan menandakan 

perusahaan bekerja dengan baik yang dapat dilihat pada kenaikan laba bersih 

perusahaan yang pada akhir nya akan berdampak pada harga saham. 

            Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosdian dan Ventje ( 2016 ) 

serta Dyas Alfina ( 2017 ) di perusahaan perbankan diperoleh hasil penelitian 

dimana Net Profit Margin ( NPM ) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

harga saham perusahaan perbankan. Dengan adanya hasil penelitian ini maka 

hipotesis terhadap penelitian ini adalah 

H3 : Net Profit Margin ( NPM ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 

2.8.4 Hubungan antara Nonperforming Loan ( NPL ) terhadap harga saham 

             Nonperforming Loan ( NPL ) merupakan salah satu pengukuran dari 

rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit 

bermasalah yang ada pada bank. Kredit bermasalah diakibatkan ketidak 

lancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung 

dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien 

(Herman danawi, 2011 : 16 ) 

             Berdasarkan hasil penelitian Elvira Rosa ( 2020 ) dan Dahrul Aman serta 

Ade Isyana ( 2017 ) di perusahaan perbankan diperoleh hasil bahwa 

Nonperforming Loan ( NPL ) berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

perusahaan perbankan. Dengan adanya hasil penelitian ini maka hipotesis 

terhadap penelitian ini adalah 

H4 : Nonperforming Loan ( NPL ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 

2.8.5 Hubungan antara Loan Deposit Ratio ( LDR ) terhadap harga saham 
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             ‟ Loan Deposit Ratio ( LDR ) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki 

bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah nya likuiditas 

bank ˮ ( Hery, 2016 : 149 ). 

             Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dyas Alfina ( 2017 ) dan 

Elvira Rosa ( 2020 ) di perusahaan perbankan diperoleh hasil penelitian dimana 

Loan Deposit Ratio ( LDR) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap harga 

saham perusahaan perbankan. Dengan adanya hasil penelitian ini maka hipotesis 

terhadap penelitian ini adalah 

H5  : Loan Deposit Ratio ( LDR ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 

2.8.6 Hubungan antara Pembayaran deviden terhadap harga saham 

            ‟ Deviden per share merupakan pembagian laba perusahaan kepada 

para pemegang saham yang besarnya sebanding dengan jumlah lembar 

saham yang dimiliki ˮ ( Yuliati, 2014 ). Berdasarkan hasil penelitian dari Nur 

Alfiah dan Marshal Smith ( 2017 ) di perusahaan perbankan diperoleh hasil bahwa 

Deviden Per Share berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

perbankan. Dengan adanya hasil penelitian ini maka hipotesis terhadap penelitian 

ini adalah 

H6 : Pembayaran deviden berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 

2.8.7 Hubungan antara Return On Asset ( ROA ), Return On Equity ( ROE ), Net 

Profit Margin ( NPM ), Nonperforming Loan ( NPL ), Loan Deposit Ratio 

( LDR ), dan Pembayaran deviden terhadap harga saham secara simultan  

            Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh dahrul aman dan isyana      

( 2017 ) dan Nur Alifah dan Marsudi Lestarinimgsih ( 2017 ) di sektor perbankan 

dengan variabel Return On Asset ( ROA ), Return On Equity ( ROE ), Net Profit 

Margin ( NPM ), Loan Deposit Ratio ( NPL ), Nonperforming Loan ( LDR ), dan 

Deviden Per Share terhadap harga saham di perusahaan perbankan diperoleh hasil 

di mana semua variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap harga 
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saham di sektor perbankan. Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah 

H7 : Return On Asset ( ROA ), Return On Equity ( ROE ), Net Profit Margin          

( NPM ), Loan Deposit Ratio ( NPL ), Nonperforming Loan ( LDR ), dan 

pembayaran deviden berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap 

harga saham perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019 

2.9   Kerangka berfikir 

        Berdasarkan uraian hubungan antar variabel yang telah dijelaskan diatas 

maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return On Asset ( ROA ) 

Return On Equity ( ROE ) 

Net Profit Margin ( NPM ) 

Loan Deposit Ratio ( LDR ) 

Nonperforming Loan ( NPL ) 

Pembayaran deviden 

Harga saham 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis penelitian 

        Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu proses menemukan 

pengetahuan yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai 

apa yang ingin diketahui. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

asosiatif di mana peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

3.2 Tempat dan waktu penelitian 

       Tempat penelitian merupakan tempat / objek yang digunakan oleh peneliti 

untuk mendapatkan data / informasi yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi tempat penelitian adalah Bursa Efek 

Indonesia yang dapat di akses melalui www.idx.co.id. Sedangkan untuk waktu 

penelitian yang di mulai dari Januari 2021 – selesai dengan menggunakan laporan 

keuangan tahunan perusahaan perbankan IDX 30 periode 2016 – 2019. 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik sampling 

3.3.1 Populasi 

            ‟ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan nya ˮ                              

( Sugiyono, 2017 : 136 ). Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah 

perusahaan perbankan yang terdaftar dan masuk dalam IDX 30 periode 2016 – 

2019. 

3.3.2 Sampel 

            ‟ Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi dalam suatu penelitian ˮ ( Sugiyono, 2017 : 137 ). 

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah perusahaan perbankan yang 

terdaftar dan masuk dalam IDX 30 periode 2016 – 2019. 
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3.3.3 Teknik sampling 

            Teknik pengambilan sampel merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendapatkan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik sampling Nonprobability Sampling. Teknik Nonprobability sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ada pun bentuk dari teknik sampling yang digunakan 

adalah Purposive Sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

 

   Tabel 3.1 

                                        kriteria sampling 

No Kriteria Jumlah 

1 Terdaftar dan masuk dalam IDX 30 periode 2016 – 

2019 

4 

2 Aktif melaporkan laporan keuangan tahunan di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016 – 2019 

4 

3 Tidak pernah di keluarkan dari IDX 30 periode 2016 – 

2019 

4 

 Jumlah sampel 4 

 

3.4 Jenis data penelitian 

3.4.1 Data sekunder 

            Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara / media lain yang dapat 

digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder di mana informasi 

/ data diperoleh melalui laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan IDX 30. 

3.5 Teknik pengumpulan data 

       Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data / 

informasi yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini ada 2 

teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

3.5.1 Dokumentasi 
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            Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam mengumpulkan 

data untuk penelitian. Dalam penelitian dokumen yang digunakan adalah laporan keuangan 

tahunan perusahaan perbankan IDX 30. Ada pun bagian yang akan digunakan adalah laporan 

laba rugi dan neraca perusahaan. 

3.5.2 Studi pustaka 

            Studi pustaka merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam mendapatkan 

data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jurnal, buku 

referensi, dan website untuk mendapatkan data yang terkait dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. 

3.6 Variabel dan defenisi operasional 

3.6.1 Variabel 

1. Variabel bebas ( Independen ) 

      Variabel bebas ( Independen ) merupakan variabel yang dapat menimbulkan 

perubahan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas 

( Independen ) adalah : 

• Return On Asset ( ROA )  (X1 ) 

• Return On Equity ( ROE )  ( X2 ) 

• Net Profit Margin ( NPM )  (X3 ) 

• Nonperforming Loan ( NPL )  ( X4 ) 

• Loan Deposit Ratio ( LDR )  ( X5 ) 

• Pembayaran deviden  ( X6 ) 

2. Variabel terikat ( Dependen ) 

       Variabel terikat ( Dependen ) merupakan variabel yang dapat berubah akibat adanya 

perubahan dari variabel bebas ( Independen ). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah harga saham ( Y ) 

 

 

 

3.6.2 Definisi operasional 

            Defenisi operasional merupakan defenisi yang digunakan untuk menjadi landasan bagi 

peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan variabel yang digunakan dan juga untuk 
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menghindari adanya kesalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi defenisi 

operasional dari setiap variabel adalah berikut:  

    Tabel 3.2 

           Defenisi Operasional 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1 Harga 

saham 

Harga suatu 

saham yang 

terjadi di 

pasar bursa 

pada saat 

tertentu yang 

ditentukan 

oleh pelaku 

pasar dan 

ditentukan 

oleh 

permintaan 

dan 

penawaran 

saham yang 

bersangkutan            

( Hartono, 2013 

:157 ) 

Harga saham = 

Tr	1 + Tr	2 + Tr	3 + Tr	4

4
 

Atau bisa juga dengan  

Harga saham = PER X EPS 

Rupiah 

2 Return On 

Asset                                   

( ROA ) 

rasio yang 

digunakan 

untuk 

mengukur 

kemampuan 

dari modal 

yang di 

Return On Asset 

=	

Laba	Yang	tersedia	Bagi

Pemgang	Saham	Biasa

Total	bXX��
 

Rasio 
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investasikan 

dalam 

keseluruhan 

aktiva untuk 

menghasilkan 

keuntungan                     

( Sujarweni, 

2020 : 65 ) 

3 Return On 

Equity                   

( ROE ) 

rasio yang 

digunakan 

untuk 

mengukur 

kemampuan 

dari modal 

sendiri untuk 

menghasilkan 

keuntungan 

bagi seluruh 

pemegang 

saham, baik 

saham biasa 

maupun saham 

preferen               

( Sujarweni, 

2020 : 65 ) 

Return On Equity = 

 	

%&'&	.&/0	7)*+)2,&	(&0,	

3)4)0&/0	5&-&4	(,&+&

167&8		cdef<g
 

Rasio 

4 Net Profit 

Margin                        

( NPM ) 

Rasio yang 

digunakan 

untuk 

mengukur 

besar nya 

Net Profit Margin 

= 	
%&'&	()*+,-

3)/hi&8&/
 

Rasio 
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persentase laba 

bersih atas 

penjualan                           

( Hery, 2016 :         

198 ).   

5 Nonperfor

ming Loan                                  

( NPL )  

Salah satu 

pengukuran 

dari rasio 

resiko usaha 

bank yang 

menunjukkan 

besarnya 

resiko kredit 

bermasalah 

yang ada pada 

bank ( Herman 

Danawi, 2011 : 

16 ) 

Nonperforming Loan = 

Kredit	Bermasalah	

Total	kredit	
	X	100% 

Rasio 

6 Loan 

Deposit 

Ratio                       

( LDR ) 

Rasio untuk 

mengukur 

komposisi 

jumlah kredit 

yang diberikan 

dibandingkan 

dengan jumlah 

dana 

masyarakat 

dan modal 

sendiri yang 

digunakan             

Loan Deposit Ratio = 

Total	Loans

Total	deposit + Ekuitas
 

Rasio 
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( Kasmir, 2014 : 

339 ) 

 

7 Pembayara

n deviden 

Deviden Per 

Share 

merupakan 

pembagian 

laba 

perusahaan 

kepada para 

pemegang 

saham yang 

besarnya 

sebanding 

dengan jumlah 

lembar saham 

yang dimiliki         

( Yuliati, 2014 ) 

 

Deviden Per Share  = 

Deviden	yang	dibayarkan

Jumlah	saham	yang	beredar
 

Rupiah 

 

 

3.7 Uji asumsi klasik 

3.7.1 Uji Normalitas 

            Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah model 

regresi variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal ( 

Ghozali, 2011 : 160 ). Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel independen dan 

variabel dependen berdistribusi normal atau tidak maka menggunakan alat uji One - Sample 
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Kolmogrov Smirnov Test dengan tingkat alpa yang digunakan sebesar 5%. Ada pun kaidah 

pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut : 

• Apabila hasil signifikan yang diperoleh lebih besar ( > ) dari 5% maka data 

berdistribusi normal 

• Apabila hasil signifikan yang diperoleh lebih kecil ( < ) dari 5% maka data tidak 

berdistribusi normal. 

3.7.2 Uji Multikolinearitas 

          ‟ Uji multikolinearitas merupakan uji bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi korelasi di antara variabel independenˮ ( Ghozali, 2011 : 160 ). Untuk 

melihat ada atau tidak nya multikolinearitas antar variabel independen maka dapat dilihat dari 

nilai tolerance atau varianceinflation factor ( VIF ).  Ada pun kaidah pengambilan keputusan 

dalam uji ini adalah sebagai berikut : 

• Jika nilai tolerance diatas 0,1 atau nilai VIF dibawah 10 maka tidak terdapat 

multikolinearitas antar variabel independen 

• Jika nilai tolerance dibawah 0,1 atau VIF diatas 10 maka terdapat multikolinearitas 

antar variabel independen 

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

            Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan yang satu ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas ( 

Ghozali, 2011 : 139 ). Untuk mengetahui ada atau tidak nya heterokedastisitas maka dapat 

menggunakan uji gletser dengan tingkat alpa sebesar 5 %. Ada pun kaidah pengambilan 

keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut : 

• Apabila hasil signifikan yang diperoleh lebih besar ( > ) dari 5% maka tidak terdapat 

heteroskedastisitas  

• Apabila hasil signifikan yang diperoleh lebih kecil ( < ) dari 5% maka terdapat 

heteroskedastisitas 

 

 

3.7.4 Uji Autokorelasi 
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           ‟ Uji autokorelasi merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat korelasi antar kesalahan penggangu pada periode t dengan 

kesalahan penggangu pada periode sebelumnya ( t -1)ˮ ( Ghozali, 2011 : 160  ).untuk 

mengetahui ada atau tidak nya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin – Watson  ( DW test 

). Adapun kaidah pengambilan keputusan dalam uji ini adalah  

• Bila nilai dW < dL maka terdapat autokorelasi positif 

• Bila dU ≤ dW ≤ 4 – dU maka tidak terdapat autokorelasi 

• Bila 4 – dU ≤ dW ≤ 4 – dL maka tidak ada kesimpulan 

• Bila dW ≥ 4 – dL maka terdapat autokorelasi negatif 

 

3.8 Metode Analisa 

3.8.1 Analisis Regresi berganda 

           ‟ Regresi liner berganda merupakan uji yang bertujuan untuk menguji pengaruh 

dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen ˮ ( Ghozali, 2011 : 13 

). Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen  ( Return On Asset                      ( ROA ), Return On Equity ( ROE ), Net Profit 

Margin ( NPM ), Nonperforming Loan ( NPL ), Loan Deposit Ratio ( LDR ), dan Pembayaran 

deviden ) terhadap variabel dependen ( Harga saham ). Adapun rumus yang dapat digunakan 

untuk menghitung regresi berganda adalah sebagai berikut : 

Rumus : Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + e 

Keterangan : 

        Y : Harga saham 

          α  : Konstanta 

       β1X1 : Return On Asset    ( ROA ) 

       β2X2 : Return On Equity  ( ROE ) 

   β3X3 : Net Profit Margin ( NPM ) 

   β4X4 : Nonperforming Loan ( NPL ) 

   β5X5 : Loan Deposit Ratio   ( LDR ) 
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   β6X6 : Pembayaran deviden 

3.8.2 Uji parsial ( Uji t ) 

            ‟ Uji parsial merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variasi variabel 

dependen ˮ ( Ghozali, 2011 : 13 ). Dalam penelitian ini uji parsial digunakan untuk 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen ( Return On Asset ( ROA ), Return 

On Equity ( ROE ), Net Profit Margin ( NPM ), Nonperforming Loan ( NPL ), Loan Deposit 

Ratio                             ( LDR ), dan pembayaran deviden ) secara parsial terhadap variabel 

dependen                                       ( Harga saham ). Dalam penelitian ini tingkat alpa yang 

digunakan dalam uji ini adalah 5%.  Adapun kaidah dalam pengambilan keputusan dalam uji ini 

adalah 

• Jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak. Dengan 

demikian dapat di simpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial 

• Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan 

demikian dapat di simpulkan bahwa terdapat ada pengaruh signifikan variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial 

3.8.3 Uji simultan ( Uji F ) 

            ‟ Uji simultan merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

simultan terhadap variabel dependen ˮ ( Ghozali, 2011 : 66 ). Dalam penelitian ini uji 

simultan digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen ( Return On Asset ( ROA 

), Return On Equity ( ROE ), Net Profit Margin ( NPM ), Nonperforming Loan ( NPL ), Loan 

Deposit Ratio                               ( LDR ), dan Pembayaran deviden ) berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen ( Harga saham ). Dalam penelitian ini tingkat alpa yang 

digunakan adalah 5%. Adapun kaidah pengambilan keputusan dalam uji ini adalah : 

• Jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak. Dengan 

demikian dapat di simpulkan bahwa tidak ada pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan 
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• Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan 

demikian dapat di simpulkan bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara simultan 

3.8.4 Uji koefisien determinasi 

Uji koefisien determinasi merupakan uji yang bertujuan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai 1 ( Ghozali, 2011 : 66 ). Uji koefisien 

determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen ( Return On Asset ( 

ROA ), Return On Equity ( ROE ), Net Profit Margin ( NPM ), Nonperforming Loan ( NPL ), 

Loan Deposit Ratio ( LDR ), dan pembayaran deviden ) mampu menjelaskan variabel dependen ( 

Harga saham ). Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin besar variabel independen 

dalam menerangkan variabel dependen 

 

 

 


