
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTALTERHADAP HARGA 
SAHAM(Studi pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Jakarta)  

 

 

Oleh: MARIA ULFA (02620193)  
Accounting 
Dibuat: 2006-07-07 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: Saham ,Faktor Fundamental 

Penelitian terhadap faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta ini didasarkan atas suatu pendekatan terhadap pertumbuhan 

tetap dari devidend discount model, dengan judul penelitian “Pengaruh Faktor-Faktor 

Fundamental Terhadap Harga Saham (Studi pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Jakarta)”. 

Jenis penelitian merupakan penelitian kausalitas yaitu menguji hubungan sebab akibat antar 

variabel, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan 

perbankan untuk periode 2001-2004, yang diperoleh dengan pendekatan pooling data. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor fundamental (ROA, 

ROE, Book Value, DER) terhadap harga saham perbankan di Bursa Efek Jakarta. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini “Diduga variabel fundamental yang terdiri dari 

Return on Asset, Return on Equity, Book Value Per Share, Debt to Equity Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan di Bursa Efek Jakarta”. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebelum tahun 2001 dan datanya lengkap, 

berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan. Alat analisis yang 

digunakan Regresi Linier Berganda, dilakukan juga uji asumsi klasik yaitu normalitas, 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, sedangkan pengujian hipotesis 

menggunakan Uji F dan Uji t. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor fundamental yang terdiri dari ROA, ROE, Book 

Value, DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham perbankan di Bursa Efek Jakarta. 

Temuan lain dalam penelitian ini bahwa faktor fundamental yang paling berpengaruh terhadap 

harga saham adalah Return On Asset, artinya investor terutama sangat mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asset yang dimiliki dalam memilih kriteria 

investasi. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat memberikan saran terbuka peluang bagi peneliti 

lain untuk mengembangkan penelitian dengan mengatai juga faktor-faktor eksternal seperti 

inflasi maupun nilai tukar rupiah sehingga dapat mendukung hasil penelitian ini. Selain itu bagi 

investor yang akan menanamkan modalnya pada saham, selain menggunakan analisis 

fundamental, hendaknya juga melakukan analisis teknikal yaitu trend pergerakan harga saham, 

serta memperhatikan faktor-faktor eksternal yang ikut mempengaruhi harga saham di bursa efek 

seperti inflasi maupun nilai tukar rupiah. 

 


