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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi secara keseluruhan dapat dilihat dari 

perkembangan pasar modal dan industri sekuritas pada suatu negara. Sebagai 

pelaksana fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk 

memindahkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang 

membutuhkan dana, sedangkan sebagai fungsi finansial pasar modal menyediakan 

dana bagi pihak uang membutuhkan dana. Dilihat dari kedua fungsi tersebut dapat 

dikatakan bahwa investor menginvestasikan dananya dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan atau capital gain (Yuliman, 2003). 

Perbankan merupakan salah satu industri yang ikut berperan serta dalam 

pasar modal. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang berkembang 

pesat di Indonesia, dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Hal ini menjadi 

sangat penting karena tujuan fundamental bisnis perbankan adalah memperoleh 

keuntungan optimal dengan jalan memberikan layanan jasa keuangan pada 

masyarakat. Dengan kata lain selain untuk kepentingan manajemen, pemilik 

saham, ataupun pemerintah (melalui Bank Indonesia) juga sebagai upaya untuk 

mengetahui kondisi usaha saat ini dan sekaligus untuk memudahkan dalam 

menentukan bisnisnya untuk masa yang akan datang. Sedangkan bagi pemilik 

saham menanamkan modalnya pada bank bertujuan untuk memperoleh 

penghasilan berupa dividen atau mendapatkan keuntungan melalui meningkatnya 

harga saham yang dimilikinya. 
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Faktor fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja 

emiten itu sendiri. Semakin baik kinerja emiten maka semakin besar pengaruhnya 

terhadap kenaikan harga saham. Begitu juga sebaliknya, semakin menurun kinerja 

emiten maka semakin besar kemungkinan merosotnya harga saham yang 

diterbitkan dan diperdagangkan. Selain itu keadaan emiten akan menjadi tolak 

ukur seberapa besar risiko yang akan ditanggung oleh investor. Saham-saham 

yang  bagus tentu memiliki risiko yang lebih kecil jika dibandingkan jenis saham 

lainnya. Ini karena faktor fundamental perusahaan penerbitnya sangatlah bagus. 

Baik itu kondisi keuangannya, strategi bisnisnya, produknya, manajemennya 

hingga keunggulan lainnya. 

Bank yang selalu bisa menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat 

profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta 

prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan 

prudential banking regulation dengan baik, maka ada kemungkinan harga saham 

dari bank yang bersangkutan di pasar sekunder dan jumlah dana pihak ketiga yang 

berhasil dikumpulkan akan naik. Kenaikan harga saham dan jumlah dana pihak 

ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada 

bank yang bersangkutan. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap bank 

merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen 

bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik. Sebaliknya para pemilik dana 

yang kurang menaruh kepercayaan kepada bank yang bersangkutan, maka 

loyalitasnya pun juga sangat tipis, hal ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi 

bank yang bersangkutan karena para pemilik dana ini sewaktu- waktu dapat 
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menarik kepercayaan ini, bahkan pemilik dana  dapat menghancurkan suatu bank 

apabila dana besar yang disimpan pada suatu bank kemudian pada saat yang 

bersamaan ditarik seluruhnya secara serentak (Kuncoro, 2002)  

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan 

yang sulit dihindari, karena bank telah menyentuh pada semua kebutuhan 

masyarakat. Bank sebagai lembaga kepercayaan, tidak hanya dibutuhkan atau 

bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga berperan 

dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu Negara. Selain itu, bank 

juga dapat memperlancar kegiatan transaksi, produksi serta konsumsi melalui 

fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan kebijakan moneter dan efektivitas 

kebijakan moneter yang dapat berjalan dengan baik dipengaruhi oleh kesehatan 

dan stabilitas bisnis perbankan.  

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi- fungsinya 

dengan baik, yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat 

menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas 

pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai 

fungsi kebijakan, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi 

tersebut, bank dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan 

bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Namun disisi lain, ada juga polemik 

tentang perbankan yang merugikan negara dan masyarakat. Salah satu contoh 

studi kasus adalah Bank Century. Kasus Bank Century bermula dari penetapannya 

sebagai bank gagal berdampak sistemik. Menurut jaksa penuntut umum KPK, 

Antonius Budi Satria penetapan tersebut bertujuan untuk mendapatkan biaya 
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penyelamatan dari Lembaga Pemjamin Simpanan. Pada tanggal 24 november 

2008 hingga Juli 2009 Bank Century mendapatkan dana yang dikucurkan 

pemerintah sebesar Rp.6,76 triliun. Perbuatan tersebut dinilai merugikan  

keuangan negara dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek. Lalu pada 

pada Oktober 2009, LPS mengambil alih 90% lebih saham Bank Century yang 

kemudian berganti nama menjadi Bank Mutiara. Hingga saat ini, tidak hanya 

negara yang di rugikan, para nasabah Bank Century pun kocar-kacir menuntut 

uang mereka dikembalikan. Kepercayaan mereka hilang terhadap perbankan 

(NEWS Republika.co.id jakarta : 20 Desember 2016 ). 

Permasalahan internal pada Bank Century adalah adanya penipuan yang 

dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah menyangkut 

Penyelewengan dana nasabah hingga Rp 2,8 Trilliun (nasabah Bank Century 

sebesar Rp 1,4 Triliun dan nasabah Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia sebesar 

Rp 1,4 Triliiun). Serta penjualan reksa dana fiktif produk Antaboga Deltas 

Sekuritas Indonesia. Dimana produk tersebut tidak memiliki izin BI dan 

Bappepam LK. Kedua permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat 

besar bagi nasabah Bank Century. Dimana mereka tidak dapat melakukan 

transaksi perbankan dan uang mereka pun untuk sementara tidak dapat dicairkan.  

Penyebab lain dari Kebangkrutan PT Bank Century antara 

lain  penyimpangan manajemen dan pengawasan BI yang tidak efektif. Modus 

kejahatan perbankan yang diduga dilakukan manajemen Bank Century adalah 

penempatan dana yang sembrono di pasar uang (money market). Hal ini terlihat 

dari penyimpangan yang dilakukan manajemen Bank Century yang memiliki 
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kewajiban surat berharga valas sebesar US$ 210 juta. Kasus itu menunjukkan 

manajemen Bank Century tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian perbankan. 

BI ternyata pernah memberikan kelonggaran aturan kepada Bank Century, yakni 

dengan memasukkan surat-surat berharga (SSB) yang macet ke kategori lancar. 

Hal itu dilakukan agar Bank Century tidak perlu menyisihkan provisi 

(pencadangan) atas SSB yang macet itu, sehingga tidak menggerus modalnya. 

Yang harus dipertanyakan sejauhmana keefektifan Direktorat Pengawasan 

Perbankan BI karena selama ini manajemen Bank Century memberikan laporan 

harian dan mingguan sehingga kesehatan perbankan  pasti terpantau. Di samping 

itu, Bapepam selaku otoritas pasar modal harusnya juga bertanggungjawab karena 

Bank Century merupakan  perusahaan publik. Kasus Bank Century ini 

menunjukkan ada praktik-praktik yang menyimpang di bank sentral menyangkut 

tes kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang tidak akurat. 

 Ketatnya persaingan mengharuskan perbankan melakukan pengolaan 

manajemen dengan baik, sehingga akan dapat menguasai pangsa pasarnya. Suatu 

perusahaan akan dapat menguasai pangsa pasar yang luas apabila memiliki 

performance yang baik dalam arti luas termasuk dalam melakukan efisiensi 

sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan agar tetap survive. Salah satu 

indikator perusahaan memiliki performance yang baik dapat dilihat dari aspek 

keuangan atau finansialnya. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu 

mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan harus benar-benar memperlihatkan 

pengelolaan dimana keputusan didalam pengelolaan keuangan dilihat dari segi 

waktunya berdampak jangka pendek dan jangka panjang. Keputusan jangka 
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pendek melibatkan aktiva tetap, hutang jangka panjang dan modal. Pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan tersebut dan 

kondisi keuangan perusahaan tersebut. kondisi keuangan perusahaan dapat 

diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

 Untuk menilai kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan 

yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Laporan keuangan akan 

memberikan sinyal berupa informasi kepada para pengguna laporan keuangan 

tersebut. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh 

manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Menurut Maria Immaculatta 

(2006) kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang 

diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dapat 

dianalisa dengan alat perhitungan berupa rasio-rasio keuangan. 

Salah satu rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas, karena rasio ini 

akan menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi. 

Jika kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat maka hal 

ini akan menunjukkan daya tarik bagi investor dan calon investor dalam 

menanamkan modalnya ke perusahaan perbankan. Laba perusahaan atau laba 

perbankan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen dalam 

menciptakan prospek perusahaan dimasa  yang akan datang. Indikator untuk 

mengukur laba (profitability ratio) suatu perusahaan  yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah Earning per share (EPS), Net Profit Margin (NPM), dan 

Retun On Asset (ROA), dan Manajemen bank harus dapat menekan biaya yang 

seefektif dan seefisien mungkin agar dapat mengembangkan penghasilan asset 

(earning asset) masing-masing secara penuh, agar mendapat keuntungan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup bank. 

Selain profitabilitas, struktur modal juga merupakan Salah satu cara untuk 

mengukur kinerja keuangan dari perspektif  keuangan. Struktur modal adalah 

perbandingan antara hutang dan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan 

(Suad, 2008).  Penggunaan modal dari pinjaman akan meningkatkan risiko 

keuangan berupa biaya bunga yang harus dibayar, walaupun perusahaan 

mengalami kerugian. Akan tetapi, biaya bunga adalah tax deductible (pengurang 

pajak), sehingga perusahaan dapat memperoleh manfaat karena bunga 

diperlakukan sebagai biaya. Dalam penelitian ini struktur modal diproyeksikan 

dengan Debt to Equity Ratio (DER). 

Bank dalam menjalankan operasinya tentunya tak lepas dari berbagai 

macam risiko. Risiko, menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 5 tahun 2003 

adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan 

kerugian bank. Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang 

bekaitan dengan risiko kredit. Menurut Kasmir (2010: 103), Non Performing Loan 

(NPL) atau risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank 

sebagai akibat dari tidak dilunasinyakembali kredit yang diberikan bank kepada 

debitur. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang 
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menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehinggadapat 

menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. 

Alasan yang mendasar mengapa seorang investor memilih Debt to Equity 

Ratio  (DER), Earning per share (EPS), Net Profit Margin (NPM), dan Retun On 

Asset (ROA) yang tinggi dan memilih NPL yang rendah dalam  memilih saham 

bank karena akan lebih mudah bank tersebut dalam mengalokasikan dananya 

untuk memperkuat posisi likuiditasnya, mengembangkan usahanya dan tentunya 

sebagian dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Sehingga 

akan terlihat dengan jelas arah pergerakan harga saham perusahaan perbankan 

tersebut.  

Secara teori apabila tingkat rasio keuangan tertentu berbanding lurus dengan 

ketentuannya maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja perusahaan tersebut 

dinilai bagus, seharusnya investor berani menginvestasikan dananya untuk 

perusahaan tersebut dan jika banyak investor cenderung ingin membeli saham 

perusahaan tersebut maka pergerakan harga saham akan mengalami trend yang 

meningkat, hal ini sesuai dengan hukum permintaan bahwa apabila permintaan 

terhadap pasar naik maka harga jual dan pergerakan harga akan mengalami 

kenaikan diluar faktor-faktor faktor eksternal lain. Berikut adalah gambaran 

beberapa bank yang menjadi sampel penelitian yang dilengkapi dengan kondisi 

DER, EPS, NPL, NPM, ROA dan Harga Saham. 
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Tabel 1  Nama Perbankan dan DER, EPS, NPL, NPM, ROA dan Harga 

Saham Periode 2011-2014 
 

NO  KODE TAHUN HS DER EPS NPL NPM ROA 

1 AGRO 2011 118 8,02 7,26 3,55 11,21 0,99 

    2012 162 9,86 9,13 3,68 10,44 0,82 

    2013 147 5,12 7,04 2,27 12,47 1,02 

    2014 150 6,06 8,32 2,02 10,36 0,97 

2 BACA 2011 160 6,71 10,05 0,81 7,21 0,59 

    2012 120 7,61 10,48 0,62 11,06 0,84 

    2013 88 6,88 11,02 0,37 12,72 0,99 

    2014 96 8,50 11,65 0,34 9,41 0,81 

3 BBKP 2011 580 12,07 94,67 2,52 16,06 1,30 

    2012 620 12,15 105,09 2,78 16,34 1,28 

    2013 620 10,18 85,37 2,43 15,71 1,35 

    2014 750 10,59 79,73 2,77 10,25 0,92 

4 BBMD 2011 1500 3,21 59,26 1,75 44,45 4,93 

    2012 1570 3,15 70,78 1,48 44,15 4,10 

    2013 1600 3,10 75,38 2,16 40,71 3,90 

    2014 1610 3,07 57,95 2,16 27,10 2,73 

5 BBNP 2011 1300 10,28 164,00 0,88 11,12 1,04 

    2012 1300 11,42 165,11 0,68 11,61 1,04 

    2013 1480 8,49 155,48 0,92 11,61 1,05 

    2014 2310 7,32 142,62 1,86 8,94 1,02 

6 BBTN 2011 1210 9,28 126,99 2,70 16,46 1,26 

    2012 1450 9,87 131,70 4,22 15,47 1,22 

    2013 870 10,35 147,86 3,12 14,49 1,19 

    2014 1205 10,80 150,57 4,19 8,94 0,77 

7 BJBR 2011 910 9,11 99,24 1,22 16,11 1,77 

    2012 1060 10,28 123,07 1,21 17,56 1,68 

    2013 890 9,56 141,59 2,83 16,95 1,94 

    2014 730 9,02 115,11 4,15 12,74 1,48 

8 BNBA 2011 139 5,22 25,12 0,59 16,12 1,44 

    2012 165 5,67 24,73 0,63 18,33 1,64 

    2013 157 6,17 24,33 0,21 14,15 1,39 

    2014 158 7,56 22,44 0,25 9,76 1,01 

9 BNGA 2011 1220 8,08 126,77 2,64 21,48 1,90 

    2012 1100 7,72 169,10 1,95 26,24 2,15 

    2013 920 7,45 170,40 2,23 24,04 1,96 
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NO KODE TAHUN HS DER EPS NPL NPM ROA 

    2014 835 7,20 93,21 3,90 11,26 1,01 

10 BNII 2011 420 10,93 19,66 3,82 8,25 0,71 

    2012 405 10,98 21,52 4,52 12,77 1,05 

    2013 310 10,33 25,34 2,11 14,02 1,12 

    2014 208 8,78 11,46 2,23 5,32 0,50 

11 BNLI 2011 1360 10,09 128,00 2,04 15,01 1,14 

    2012 1320 9,55 128,15 1,30 14,89 1,04 

    2013 1260 10,74 161,66 1,04 14,47 1,04 

    2014 1505 9,84 133,54 1,70 10,21 0,86 

12 BSIM 2011 270 11,86 18,37 0,88 8,60 0,68 

    2012 225 7,30 22,16 3,18 15,70 1,50 

    2013 240 5,33 16,86 2,50 15,90 1,27 

    2014 339 5,73 11,03 3,00 8,63 0,73 

13 BSWD 2011 600 5,00 55,00 2,01 27,34 2,33 

    2012 1560 5,80 63,36 1,40 26,97 2,16 

    2013 650 6,92 93,89 1,59 29,94 2,26 

    2014 1100 8,27 122,31 1,78 24,05 2,04 

14 BVIC 2011 129 8,74 28,16 3,91 22,02 1,59 

    2012 117 8,77 31,13 2,30 18,40 1,43 

    2013 125 10,66 39,61 0,92 16,40 1,37 

    2014 120 10,48 14,81 3,52 5,20 0,49 

15 INPC 2011 96 15,62 7,16 2,96 6,50 0,52 

    2012 111 9,61 7,36 2,61 6,76 0,31 

    2013 91 7,11 17,26 1,96 11,64 1,07 

    2014 79 7,62 8,45 1,92 4,92 0,47 

16 MAYA 2011 1430 6,79 55,40 2,51 13,51 1,32 

    2012 3400 8,30 85,16 2,51 16,84 1,53 

    2013 2750 8,96 110,79 1,04 17,09 1,60 

    2014 1880 11,68 125,22 1,46 12,22 1,20 

17 MEGA 2011 3500 11,70 114,00 2,35 20,68 1,73 

    2012 3350 9,41 77,79 2,09 24,68 2,11 

    2013 2050 9,86 75,36 2,17 10,79 0,79 

    2014 2000 8,58 86,05 2,09 10,02 0,09 

18 MCOR 2011 188 10,57 17,59 2,20 7,39 0,56 

    2012 178 7,60 21,97 1,90 15,73 1,45 

    2013 127 6,65 13,25 1,58 12,06 0,99 

    2014 205 7,01 8,95 2,05 5,88 0,54 

19 NISP 2011 1080 8,08 106,88 1,62 17,98 1,26 
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NO KODE TAHUN HS DER EPS NPL NPM ROA 

    2012 1350 7,84 107,08 0,91 18,59 1,16 

    2013 1230 6,23 99,60 1,84 18,58 1,17 

    2014 1360 5,92 116,12 1,34 16,85 1,29 

20 PNBN 2011 780 6,85 75,99 2,20 22,80 1,82 

    2012 630 7,43 94,59 1,69 19,81 1,53 

    2013 660 7,22 93,82 2,13 18,91 1,50 

    2014 1165 6,43 99,80 2,05 16,67 1,50 

21 SDRA  2011 590 9,75 50,35 1,69 15,39 1,77 

    2012 670 13,17 51,31 1,99 14,82 1,56 

    2013 890 13,24 53,39 2,64 12,08 1,50 

    2014 109 13,21 26,49 2,05 54,89 0,84 

Sumber: www.idx.co.id  2016 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO  (DER), EARNING PER 

SHARE (EPS), NON PERFORMING LOAN (NPL), NET PROFIT MARGIN 

(NPM) DAN PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP 

PERGERAKAN HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERBANKAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang diteliti: 

1. Apakah secara parsial Debt to Equity Ratio (DER) , Earning Per Share (EPS), 

Non Performing Loan (NPL), Net Profit Margin (NPM), dan Return On Asset 

(ROA) berpengaruh terhadap pergerakan harga saham pada sektor perbankaan 

yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014? 

2. Apakah secara simultan parsial Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per 

Share (EPS),  Non Performing Loan (NPL), Net Profit Margin (NPM), dan 

http://www.idx.co.id/
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Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap pergerakan harga saham pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan   perumusan  masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh terhadap pergerakan harga saham. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh terhadap pergerakan harga saham  

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah Non Performing Loan (NPL) 

berpengaruh terhadap pergerakan harga saham  

4. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh terhadap pergerakan harga saham  

5. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah Return On Asset (ROA) 

berpengaruh terhadap pergerakan harga saham. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan 

manfaat : 

1. Bagi Peneliti, untuk memberikan wawasan dan pemahaman mendalam tentang 

pasar modal, khususnya mengenai profitabilitas dan struktur modal terhadap 

pergerakan harga saham.  
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2. Bagi Investor, sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan apakah 

membeli, menjual, atau menahan saham tersebut dengan melihat aspek-aspek 

penting dari laporan keuangan yang ada.  

3. Bagi Akademisi Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dan 

bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya  pada masa yang akan datang  

khususnya yang membahas topik yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian ,dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini menguraikan landasan teori yang mendukung penelitian 

yaitu saham, pergerakan harga saham, pasar modal, laporan keuangan, 

gambaran umum perbankan di indonesia, rasio keuangan, rasio 

profitabilitas dan struktur modal, kredit bermasalah (NPL), hubungan 

antara DER EPS, NPL, NPM, dan ROA dengan pergerakan harga 

saham, penelitian sebelumnya, investasi dalam islam, kerangka 

pemikiran, hipotesis. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini, menguraikan populasi dan sampel, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta metode 

analisis data. 
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BAB IV  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Pada bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian . 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dimulai dari statistik 

deskriptif penelitian, uji asumsi klasik dan uji hipotesis, dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan atas hasil penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 


