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ABSTRAK 

 

Rahmat Syaiful (2017) : “Pengaruh Tingkat Profitabilitas Terhadap Harga 

Saham Bank Syari’ah yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Panin Syari’ah Tbk.)”.  

 

Latar belakang penelitian ini adalah harga saham mencerminkan kinerja dari 

suatu perusahaan. Jika perusahaan mencapai prestasi yang baik, maka saham 

perusahaan tersebut akan banyak diminati oleh para investor. Prestasi baik yang 

dicapai perusahan dapat dilihat di dalam laporan keuangan yang dipublikasikan 

oleh perusahaan dengan menganalisis tingkat profitabilitas perusahaan, karena 

tingkat profitabilitas yang baik akan menarik minat investor terhadap saham 

perusahaan tersebut, yang juga akan menimbulakan kenaikan harga.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya pengaruh antara 

tingkat profitabilitas terhadap harga saham. Tingkat Profitabilitas atau informasi 

laba perusahaan yang meliputi Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), 

dan Earning Per Share (EPS) adalah variabel yang diduga mempengaruhi harga 

saham. Pada penelitian ini yang menjadi subyek ialah Laporan Keuangan periode 

bulanan dan histori harga saham  PT. Bank Panin Syari’ah Tbk. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data rasio profitabilitas periode 

bulanan beserta harga saham PT. Bank Panin Syari’ah Tbk. Kemudian teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling total atau 

sensus dengan mengambil seluruh data rasio ROA,NPM dan EPS beserta harga 

saham periode bulanan sebanyak 33 periode sejak Januari 2014 sampai dengan 

September 2016.   

 

Analisis data di uji dengan menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda dan pengujian hipotesis dengan Uji F dan Uji t. Setelah dilakukan 

pengolahan data dengan bantuan program SPSS versi 21, diperoleh  hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa variabel ROA, NPM dan EPS secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena diperoleh nilai Fhitung > 

Ftabel (17,528 > 2,934) atau nilai signifikansi 0,00 < 0,05. Kemudian pada 

pengujian secara parsial diperoleh hasil, variabel ROA berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap harga saham dengan nilai –t-hitung < -t-tabel (-6,985 < -2,045), 

variabel NPM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham dengan 

nilai t-hitung < t-tabel (0,786 < 2,045), variabel EPS berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham dengan nilai t-hitung > t-tabel (5,778 > 2,045). 

Kemudian hasil analisis koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai sebesar 0,645. 

Yang artinya 64,5% fluktuasi harga saham PT. Bank Panin Syari’ah Tbk. dapat 

dijelaskan dengan tiga variabel independen ROA, NPM dan EPS, sedangkan 

sisanya sebesar 35,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam 

penelitian ini. 

 


