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PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA 

PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 

TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 

 
ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang di ukur 

dengan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) terhadap harga 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Populasi dari penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2012 sampai 2015. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan Purposive Sampling sehingga di peroleh 9 sampel 

Perusahaan Perbankan. Sumber data yang digunakan adalah sekunder yang di 

peroleh dari www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda. Hasil perhitungan nilai AjdustedR² sebesar 0,531. Hal ini menunjukkan 

bahwa 53,1% variasi dari harga saham perusahaan dapat dijelaskan oleh besarnya 

ROA, dan ROE. Sedangkan 36,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci: ROA , ROE , Harga Saham 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of profitability is measured by Return on 

Assets (ROA) and Return On Equity (ROE) of the share price on the banking 

companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI). The population of this 

research is the Banking Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 

the period 2012 to 2015. The samples in this study using purposive sampling so 

obtained 9 samples Banking Company. The data used was obtained from the 

secondary www.idx.co.id. The analytical method used is multiple regression 

analysis. The calculation result AjdustedR² value equal to 0,531. It shows that 

53.1% of the company's stock price variation can be explained by the amount of 

ROA and ROE. While the remaining 36.9% is explained by other variables outside 

the model used in this study.  

Keywords: ROA, ROE, Stock Price 

 

1. PENDAHULUAN 

Pasar modal merupakan suatu kegiatan atau sarana penghubung antara 

investor dengan perusahaan–perusahaan atau lembaga instansi yang ada. Pasar 

modal juga sebagai lembaga pemupukan modal dan mobilisasi dana, dimana 

pasar modal akan memberikan hasil seperti yang di harapkan, apabila pasar 

http://www.idx.co.id/
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modal itu efisien. Pasar modal yang efisien dapat mendukung perkembangan 

ekonomi karena adanya alokasi dana dari sektor yang kurang produktif ke 

sektor yang lebih produktif. Pasar modal dapat memperkokoh struktur 

permodalan di dunia usaha, karena dunia usaha dapat mengatur kombinasi 

sumber pembiayaan sedemikian rupa sehingga mencerminkan paduan sumber 

pembiayaan jangka panjang dan jangka pendek (Jusuf, 2002). 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pasar modal harus 

menciptakan suatu mekanisme yang dapat melindungi kepentingan pihak 

surplus dana (investor), yaitu dengan memberikan informasi yang lengkap dan 

benar, sehingga dapat memahami secara menyeluruh keadaan emiten bursa 

efek dari berbagai aspek, terutama aspek keuangan, serta perkembangan 

aktivitas di bursa efek. 

Bagi investor informasi akuntansi merupakan data dasar dalam 

melakukan analisis saham serta untuk memprediksi prospek earning di masa 

datang. Pada saat ini pasar modal indonesia terbilang bagus karena adanya 

program pengampunan pajak (tax amnesty). Peningkatan investor masih 

sangat di perlukan dengan di dukung sosialisasi dan edukasi agar para investor 

lokal dapat menjadi tuan rumah dinegaranya sendiri. Sektor perbankan adalah 

salah satu bagian dari suatu sistem keuangan yang memegang peranan peting 

dalam suatu perekonomian.  

Para investor melakukan penilaian kerja perusahaan dengan melihat 

kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang di miliki agar 

menjadi suatu keuntungan. Oleh karena itu, jika dilihat dari kinerja 

keuangannya bagus maka para investor akan menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut dengan keyakinan akan memperoleh keuntungan dari 

penanaman modal tersebut. Penilaian kinerja keuangan perusahaan yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari investasi–investasi yang ada disebut rasio 

profitabilitas.  

Profitabilitas merupakan salah satu tujuan yang paling penting dari 

sebuah perusahaan komersial sehingga bahwa suatu perusahaan bertujuan 
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untuk memperoleh keuntungan selama kinerja kegiatan mereka. Sama seperti 

perusahaan komersial lainnya, bank beroperasi untuk mendapatkan 

keuntungan perbankan sektor namun, memiliki karakteristik khas tertentu 

berkontribusi banyak terhadap perekonomian. Tingkat profitabilitas pada 

analisis fundamental dapat di ukur menggunakan beberapa aspek yaitu ROE 

(Return On Equity), ROA (Return On Asset), ROS (Return On Sales), EPS 

(Earning Per Share). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis 

tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga 

Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 

2012 Sampai Dengan Tahun 2015”.  

 

2. METODE  

Penelitian ini termasuk penelitian penelitian kuantitatif. Sumber  data 

adalah data sekunder yang diperoleh dari  www.idx.co.id. Untuk memperoleh 

data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

dokumentasi dari data-data yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi BEI dan dengan 

cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik 

media cetak maupun elektronik. Populasi yang akan diamati dalam penelitian 

ini adalah seluruh perusahaan  perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 

pengamatan yaitu dari tahun 2012  sampai 2015, dengan jumlah populasi 

sebanyak  31 perusahaan yang telah go public. Pemilihan sampel dilakukan 

dengan teknik  purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan 

pada kriteria tertentu. Analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji asumsi klasik 

dan uji hipotesis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Sebelum melakukan uji regresi, peneliti harus memastikan bahwa uji 

regresi yang dilakukan adalah bebas dari uji asumsi klasik yang dilihat dari 

http://www.idx.co.id/
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tabel sebagai syarat uji regresi tersebut, peneliti harus melakukan uji asumsi 

klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi 

dan uji multikolinieritas. 

Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari uji normalitas dengan 

Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Hasil uji normalitas 

Variabel Kolmogorov 

Smirnov 

Probabilitas Keterangan 

Unstandardized 

residual  

0,561 0,911 Normal 

Sumber: Data sekunder diolah, 2016. 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov adalah 

0,561 dengan probabilitas 0,911 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 

terdistribusi normal. 

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang 

memiliki Tolerance lebih dari 0,1 dan semua variabel bebas memiliki nilai 

VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

korelasi antar variabel independen sehingga model regresi ini tidak ada 

masalah multikoliniearitas. 

Hasil perhitungan uji autokorelasai memperoleh nilai DW sebesar 

1,953, nilai ini akan dibandingkan dengan du 1,236 dan nilai 4-du 2,764 jika 

nilai DW terletak di antara 1,236 dan 2,764 (1,236 <DW < 2,764) maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak ada masalah 

autokorelasi. Nilai p-value masing-masing variabel independen berada di atas 

0,05, sehingga model penelitian bebas heteroskedastisitas. 
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Tabel 2 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung p-value 

Konstanta -1069,058 -1.029 0,311 

ROA -57,566 -0,237 0,814 

ROE 353,360 4,211 0,000 

Sumber: Data sekunder diolah, 2016. 

 

Hasil uji hipotesis menunjukan besarnya nilai konstanta dengan 

parameter negatif sebesar -1069,058. Hal ini berarti bahwa apabila nilai ROA 

dan ROE konstan atau sama dengan nol, maka harga saham perusahaan 

perbankan mengalami penurunan.  Dari hasil uji hipotesis menunjukkan 

besarnya koefisien regresi variabel Return on Assets(ROA) dengan parameter 

negatif sebesar -57,566. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai 

ROA maka harga saham perusahaan perbankan mengalami penurunan.  Dari 

hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel Return on 

Equity (ROE) dengan parameter positif sebesar 353,360. Hasil ini dapat 

dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai ROE maka harga saham perusahaan 

juga meningkat. 

Dari hasil pengujian hipotesis didapat nilai F hitung sebesar 

20,850>3,072, dengan probabilitas 0,000<0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat secara keseluruhan ROA dan ROE berpengaruh terhadap 

variabel harga saham perusahaan. Dari hasil uji F tersebut juga dapat diketahui 

bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini fit. 

 

3.2 PEMBAHASAN 

3.2.1 Return on Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan perbankan. 

ROA menunjukan “earning power” dari investasi nilai buku 

pemegang saham dan frekuensi penggunaan dalam membandingkan 

dengan beberapa perusahaan dalam industri yang sejenis. ROA yang tinggi 
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menunjukkan penerimaan perusahaan akan investasi yang sangat baik dan 

manajemen biaya yang efektif, namun tidak semua investor menggunakan 

ROA sebagai acuan dalam pengambilan keputusan untuk pembelian 

saham perusahaan, karena perusahaan yang memiliki ROA tinggi, 

cenderung memiliki profitabilitas yang tinggi, serta laba perusahaan tinggi, 

investor lebih menyukai perusahaan yang memiliki laba yang konstan dari 

pada yang terlalu tinggi, karena tingkat risiko juga tidak terlalu tinggi, 

sehingga ROA tidak mempengaruhi investor dalam pembelian saham 

perusahaan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Setyorini dkk (2016) yang menjelaskan bahwa Return on 

Assets (ROA) berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan. 

Namun hasil penelitian lain senada dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Valintino dan Sularto (2013) yang menyatakan bahwa Return on 

Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

perbankan. 

 

3.2.2 Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan perbankan. 

Return On Equity (ROE) merupakan salah satu pengukur 

kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang 

saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang 

perusahaan, apabila proporsi hutang makin besar maka rasio ini  juga akan 

semakin besar. Apabila investor sudah menggunakan ROA sebagai 

patokan dalam pengambilan keputusan investasi atau pembelian saham, 

maka berapapun besarnya ROE perusahaan tidak menjadi pengaruh dalam 

pembelian saham perusahaan, namun apabila nilai ROA yang dianggap 

tidak sesuai dengan kondisi perusahaan, maka investor akan menggunak 

ROE sebagai pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada perusahaan 

yang terkait. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Setyorini dkk (2016) dan Valintino dan Sularto (2013) 
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yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif signifikan terhadap 

harga saham perusahaan perbankan.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan. 

Hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung -0,237<2,074 dengan p value =0,814 > 

0,05. Sehingga Return on Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan perbankan. ROE berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan perbankan. Hasil ini dibuktikan dengan nilai thitung 4,211>2,074 

dengan p value=0,000 < 0,05.Sehingga Return on Equity (ROE) berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan perbankan. 

Penelitian ini sudah dilakukan dengan maksimal, namun penelitian ini 

masih terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut: Keterbatasan 

pengambilan variabel independen yang hanya menggunakan dua variabel 

independen yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu, belum menambah 

variabel lain yang mempengaruhi harga saham. Pengambilan sampel, yaitu 

hanya terbatas pada 9 perusahaan perbankan, sehingga hasil penelitian 

kemungkinan berbeda jika dilakukan penelitian terhadap seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang telah diambil, 

maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: Bagi penelitian berikutnya 

hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi karena masih banyak faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga saham perusahaan misalnya: pertumbuhan aset, 

nilai tukar, kurs mata uang dan lain sebagainya. Bagi penelitian berikutnya 

hendaknya tidak hanya mengambil sampel pada perusahaan perbankan saja, 

namun seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, dengan mengelompokan 

berdasarkan sentra industri, agar hasil penelitiannya dapat mencerminkan 

keadaan yang sesungguhnya. 
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