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PENGARUH VARIABEL FUNDAMENTAL DAN TEKNIKAL 

 TERHADAP HARGA SAHAM  PERBANKAN YANG GO PUBLIC 

 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2009 

 

Oleh : 

Hafidz Abdillah 

 

ABSTRAKSI 

 

 Studi ini hendak melakukan investigasi tentang pengaruh variabel fundamental dan 
teknikal terhadap harga saham. Saham yang dimaksud adalah saham dari bank-bank umum 
swasta nasional devisa yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas dan pengambilan 
sampelnya menggunakan metode purposive sampling dan metode analisisnya menggunakan 
analisis regresi linier berganda. 

 Hasil analisis menunjukkan bahwa dari tiga variabel fundamental yang dianalisis, 
variabel Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap harga saham secara signifikan, 
walaupun secara teoritis ROE seharusnya berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham. 
Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Earning Per Share (EPS), Tingkat Bunga Deposito dan 
Harga Saham Masa Lalu berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham dan secara 
keseluruhan Earning Per Share mempunyai yang paling signifikan daripada variabel-variabel 
fundamental yang lain pada penelitian ini, artinya bahwa seorang investor yang akan 
menginvestasikan dananya pada saham perbankan khususnya pada bank-bank umum swasta 
nasional devisa perlu lebih fokus untuk memperhatikan EPS agar tidak mengalami kerugian 
dalam investasi. Besar atau kecilnya EPS  dapat menentukan besar atau kecilnya harga saham, 
dan ini sangat menetukan return yang diperoleh investor. Pengaruh signifikan dari Tingkat 
Bunga Deposito membawa implikasi bahwa investor masih rasional, dan jika terjadi perubahan 
suku bunga yang signifikan  maka investor akan berhitung ulang, apakah investasi ke Bank atau 
ke Bursa. Pengaruh signifikan dari Harga Saham Masa Lalu mencerminkan bahwa harga saham 
bisa digunakan sebagai informasi dalam membuat keputusan berinvestasi. 

 

Kata Kunci : Fundamental, teknikal, harga saham     

x
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi seperti saat ini, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi 

dan persaingan di bidang dunia usaha yang semakin kompetitif, maka kejelian 

para investor untuk menanamkan dana dalam berinvestasi mutlak diperlukan. 

Proses investasi pada pasar modal atau bursa efek yang membutuhkan kecermatan 

dan ketelitian dalam melakukan pilihan atas berbagai produk dan layanan 

investasi yang ditawarkan. Investor perlu memiliki sejumlah informasi yang 

berkaitan dengan dinamika harga saham yang diperlukan untuk mengambil 

keputusan tentang saham perusahaan yang layak untuk dipilih. Lembaga-lembaga 

keuangan yang berupa pasar modal maupun pasar uang, sebagai alternatif lahan 

berinvestasi dalam rangka membantu investor untuk mengelola kelebihan dana 

tersebut. Berkembangnya pasar modal akan mendorong pula kemajuan ekonomi 

suatu negara. 

Harga saham dikatakan sebagai indikator keberhasilan anggaran 

pengeluaran perusahaan, dimana kekuatan pasar di bursa saham ditunjukkan 

dengan adanya transaksi jual beli saham perusahaan di pasar modal. Adanya 

beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung yaitu faktor yang bersifat fundamental, faktor 

yang bersifat teknis dan faktor yang bersifat sosial, ekonomi dan politik.  

 

1
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Langkah-langkah yang dapat dilakukan investor sebelum menanamkan 

modalnya adalah dengan tahapan sebagai berikut: Pertama melakukan analisis 

terhadap berbagai variabel ekonomi dan pasar modal, tahap selanjutnya adalah 

analisis berbagai jenis industri-industri mana saja yang paling menguntungkan, 

atau dengan kata lain, saham manakah yang harga pasarnya lebih rendah dari nilai 

instrinsiknya (undervalued), sehingga layak dibeli, serta saham-saham manakah 

yang harga pasarnya lebih tinggi dari nilai instrinsiknya (overvalued), sehingga 

menguntungkan untuk dijual. 

Analisis terhadap kinerja perusahaan yang bersangkutan perlu dilakukan 

untuk menjawab pertanyaan, karena belum tentu perusahaan–perusahaan yang 

digolongkan sebagai perusahaan besar, selalu merupakan alternatif investasi 

terbaik. Hasil analisis tersebut harus bisa memberikan gambaran kepada kita 

tentang nilai perusahaan tersebut, karakteristik internalnya, kualitas perusahaan 

dan kinerja keuangan serta tentu saja prospek perusahaan di masa mendatang. 

Penelitian yang dilakukan pada emiten yang menjadi objek penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh kecenderungan bank-bank umum swasta nasional devisa 

yang go public kurang memperhatikan earning per share (EPS) sebagai salah satu 

faktor yang mempengaruhi besar kecilnya harga saham emiten tersebut. 

Pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham merupakan hal yang 

sangat penting dalam suatu perusahaan, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk 

mengetahui variabel fundamental dan teknikal mana yang mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham dan untuk mengetahui sejauh mana 

kinerja emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, serta diharapkan 
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mampu memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi investor. Pilihan 

peneliti tersebut jatuh pada perusahaan perbankan, yang merupakan kelompok 

perbankan yang menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia, yang memiliki aktivitas 

operasional dan pangsa pasar yang potensial. Perusahaan besar yang go public 

dengan menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sudah tentu memiliki konsumen 

dan pangsa pasar yang potensial serta memiliki kontinuitas dalam menjalankan 

operasionalnya.   

Earning Per Share menurut Sutrisno (2007:223) adalah laba per lembar 

saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan perlembar saham pemilik. Earning Per Share dapat di hitung dengan 

mengurangkan laba bersih yang di peroleh perusahaan dengan deviden saham 

preferen lalu di bagi dengan jumlah rata – rata tertimbang saham yang beredar. 

Earning Per share merupakan faktor fundamental dari perusahaan, para investor 

pada umumnya sangat menyukai Earning per share yang terus meningkat karena 

dengan meningkatnya earning per share ini berarti laba untuk tiap lembar saham 

yang di miliki oleh para investor juga meningkat. kondisi yang menunjukan rata – 

rata Earning Per Share pertahun perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2001 sampai dengan 2008. terjadi beberapa kali penurunan 

Earning Per Share perusahaan di antaranya yaitu pada tahun 2008. Penurunan 

Earning Per Share ini  dapat menurunkan harga saham perusahaan di karenakan 

laba yang tersedia untuk tiap lembar saham yang di miliki oleh para investor 

menurun.  
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Return on equity (ROE) adalah rasio yang menggambarkan tentang seberapa 

besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dengan menggunakan 

jumlah modal atau ekuitas yang ada dalam perusahaan.  

Erina dalam pring (1988 : 239), secara teoritis dapat dikatakan bahwa 

investor mau melakukan investasi karena menginginkan keuntungan atau 

pertambahan modal tanpa mengandung resiko. Di Indonesia sarana investasi yang 

biasanya ditangkap tidak memiliki resiko adalah tabungan dan deposito.  

Harga saham masa lalu menurut Erina dalam Husnan (1996), harga saham 

masa lalu mempengaruhi harga saham masa sekarang yang mempengaruhi pola 

tertentu dan berulang sehingga berpengaruh secara psikologis terhadap investor 

dalam melakukan transaksi perdagangan, banyak analisis teknikal percaya bahwa 

gerakan saham akan mengikuti pola “ kepala dan bahu “ dan pola tripe tops.    

Harga saham / harga pasar saham menurut Abdul Halim (2005:20) adalah 

harga yang terbentuk di pasar jual beli saham, sedangkan nilai intrinsik saham 

merupakan harga saham yang seharusnya. Investor sangat berkepentingan 

terhadap harga pasar dan nilai instrinsik saham sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan membeli atau menjual saham, apabila harga pasar lebih tinggi dari nilai 

instrinsiknya maka saham tersebut layak untuk di jual, karena di nilai terlalu 

tinggi atau (overvalued). Sebaliknya apa bila harga pasar lebih rendah dari nilai 

instrinsiknya, maka saham tersebut layak untuk di beli, karena di nilai terlalu 

rendah atau (undervalued). Kondisi yang menunjukan rata – rata harga saham 

pertahun, perusahaan rokok yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2001 

sampai dengan 2008, juga terjadi beberapa kali penurunan harga saham 
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perusahaan, di antaranya adalah tahun 2008, dimana terjadi penurunan penurunan 

Earning Per Share / laba perlembar saham perusahaan dan juga Pertumbuhan 

Penjualan Perusahaan sehingga harga saham perusahaan juga turun. penurunan ini 

menandakan adanya hubungan antara Earning Per Share dan Pertumbuhan 

Penjualan dengan harga saham perusahaan. dimana penurunan Earning Per Share 

dan Pertumbuhan Penjualan perusahaan di ikuti dengan penurunan harga saham 

perusahaan. 

Apakah fundamental dan teknikal menjadi hal yang utama untuk 

menjadikan harga saham tersebut berfluktuasi, peneliti akan meneliti 

“PENGARUH VARIABEL FUNDAMENTAL DAN TEKNIKAL 

TERHADAP HARGA SAHAM PERBANKAN YANG GO PUBLIC DI 

BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 – 2009 “  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :   

Apakah variabel fundamental yakni Earning Per Share (EPS), Return On 

Equity (ROE), dan Tingkat Bunga Deposito dan variabel teknikal yaitu Harga 

Saham Masa Lalu mempunyai pengaruh terhadap Harga Saham Perbankan Yang 

Go Public di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009 ?  
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1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui pengaruh variabel fundamental yakni Earning Per Share 

(EPS),  Return On Equity (ROE), dan Tingkat Bunga Deposito dan variabel 

teknikal yaitu Harga Saham Masa Lalu mempunyai pengaruh terhadap Harga 

Saham Perbankan Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009.   

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Perbankan 

Sebagai salah satu bahan masukan atau pertimbangan yang dapat 

bermanfaat dalam usahanya untuk mengatasi masalah yang sedang 

dihadapi terutama yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank. 

2. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan, 

pengetahuan mengenai kinerja keuangan perbankan dan harga saham 

serta merupakan kesempatan untuk mempraktekkan teori-teori yang 

diperoleh dari bangku kuliah. 

3. Pembaca 

Dapat menambah pengetahuan dan sebagai sumber informasi kepada 

pembaca yang ingin mengetahui lebih jelas tentang pengaruh rasio 

keuangan dalam memprediksi harga saham pada perusahaan perbankan. 
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4. Perpustakaan 

Menjadi bahan referensi yang dapat dipergunakan sebagai dasar 

penelitian lebih lanjut di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jawa Timur.  
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