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Penelitian ini merupakan studi pada perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Jakarta 

dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan 

Yang Listing di Bursa Efek Jakarta”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan yang terdiri dari CAR 

(Capital Adequacy Ratio), NRF (Net Revenue From Funds), GR (Growth), BOPO (Biaya 

Operasional pada Pendapatan Operasional) dan LDR (Loan to Deposit Ratio) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Jakarta. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil hipotesis sebagai berikut: bahwa ada pengaruh 

signifikan kinerja keuangan (CAR, NRF, GR, BOPO dan LDR) terhadap harga saham pada 

perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek Jakarta dan variabel Loan to deposit Ratio 

(LDR) adalah variabel yang dominan dalam mempengaruhi harga saham. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap harga 

saham adalah analisis regresi linear. Sedangkan uji hipotesis yang digunakan yaitu uji F untuk 

mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham secara simultan. Selain itu 

digunakan juga uji T untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham secara 

parsial. 

Hasil perhitungan diperoleh koefisien regresi yaitu Y = 797,906 -2533,682X1 + 11851,855X2 + 

989,811X3 + 175,001X4 – 1138,907X5. Koefisien regresi ini menunjukkan arah pengaruh 

variabel kinerja keuangan terhadap harga saham perusahaan perbankan. Hasil pengujian uji F 

diketahui bahwa Fhitung = 1,633 < Ftabel = 2,92 yang artinya tidak ada pengaruh secara 

simultan antara variabel bebas terhadap harga saham. Sedangkan menurut uji T hanya NRF yang 

mempunyai pengaruh signifikan. 

Dari hasil analisis uji statistic di atas dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh 

dominant terhadap harga saham yaitu Net Revenue From Funds (NRF). Sedangkan secara 

simultan kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian 

hipotesis tidak terbukti. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi harga saham selain 

kinerja keuangan yaitu faktor teknikal dan faktor social, ekonomi dan politik.  

 


