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ABSTRAK

Pengaruh Exchange Rate, Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP),
Return On Equity (ROE) Dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga
Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia

Oleh : DODI RINALDI
NIM : 11870313853

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Exchange
Rate, Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP), Return On Equity (ROE)
Dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan
Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan
pada tahun 2016 sampai 2018.

Pengujian hipotesis ini dalam penelitian ini menggunakan Analisis
Regresi Data panel. kemudian diperoleh hasil penelitian bahwa variabel
Exchange Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham,
variabel Pertumbuhan Gross Domestic Product berpengaruh positif dan
signifikan terhadap harga saham, variabel Return On Equity tidak berpengaruh
signifikan terhadap harga saham, variabel Net Profi Margin tidak berpengaruh
signifikan terhadap harga saham, Exchange Rate, Pertumbuhan Gross Domestic
Product, Return On Equity, dan Net Profi Margin berpengaruh secara simultan
terhadap harga saham

Berdasarkan hasil penelitian mengindikasikan bahwa nilai R-squared
0,995355 angka ini akan dipersentasekan artinya persentase kemampuan variasi
variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 99,54%. Maka variabel
Exchange Rate, Pertumbuhan Gross domestic product, Return on equity dan Net
profit margin pada penelitian ini menjelaskan sebesar 99,54% terhadap variasi
variabel harga saham, sedangkan sisanya 0,46% dipengaruhi oleh variabel-
variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini.

Kata Kunci : Exchange Rate, Pertumbuhan gross domestic product, Return on
equity, Net profit margin dan harga saham.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Pasar modal memegang peranan utama dalam perekonomian suatu negara, 

dimana nilai indeks bursa saham di pasar modal merupakan indikator utama dari 

ekonomi dan keuangan suatu negara. Indikator makro ekonomi menjadi tolak ukur 

keberhasilan sebuah negara dan merupakan bagian penting bagi industri dalam 

upaya mengantisipasi persaingan bisnis yang semakin ketat. Industri dituntut untuk 

dapat memiliki keunggulan bersaing (competitive advantage) sehingga dapat 

bersaing dan memiliki profit yang tinggi (significant profitability level).  

 Peran Industri perbankan merupakan bagian yang penting dalam 

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di Indonesia. Didukung oleh peningkatan  

technology keuangan dan bonus demografi, Indonesia menjadikan industri 

perbankan yang memiliki potensi market share besar sehingga perbankan harus 

dapat beradaptasi dengan lingkungan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

(Mohammad, 2019).  Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia 2017 Industri 

perbankan merupakan industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Menurut LPS 

(Lembaga Penjamin Simpanan) total pengelolaan dana perbankan sebesar 5.000 

Trilliun rupiah dengan total pengelolaan rekening sebanyak 252 juta rekening 

individu dan lembaga.  

 Perkembangan dari pasar modal itu sendiri tidak terlepas dari semakin 

meningkatnya pendapatan masyarakat di suatu negara. Dengan adanya peningkatan 
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pendapatan ini, masyarakat mempunyai kelebihan dana yang bisa dimanfaatkan 

untuk melakukan investasi yang baik itu dalam bentuk deposito maupun dalam 

bentuk lembaran saham. 

 Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva 

produktif selama periode waktu tertentu (Hartono,2010:5). Berarti konsumsi dan 

investasi merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan, sehingga penundaan 

konsumsi pun dianggap sebagai suatu investasi. Dengan kata lain, tujuan umum 

dari para investor dalam melakukan investasi di saham adalah untuk mendapatkan 

return yang baik. Namun dalam perkembangannya, investasi dalam hal saham 

memiliki tingkat return dan tingkat resiko yang searah, dimana dengan return yang 

besar terdapat tingkat resikonya yang benar. 

 Perkembagan sektor keuangan suatu negara mempunyai hubungan yang erat 

dan berbanding lurus dengan perkembangan ekonominya, sebagai contoh seperti 

sebuah negara yang mempunyai pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) yang 

rendah pada umumnya memiliki sistem financial yang tidak begitu maju dan 

modern. Pada umumnya negara yang mempunyai pertumbuhan Gross Domestic 

Product (GDP) rendah bank komersialnya memiliki peran yang mayoritas pada 

sektor keuangannya, sehingga menyebabkan pasar finansialnya menjadi kurang 

berkembang. Berbeda dengan negara berkembang yang mempunyai pertumbuhan 

GDP yang tinggi, negara tersebut umumnya memiliki Sistem Financial yang lebih 

kompleks dan rumit yang mempunyai fungsi sebagai intermediasi di antara jumlah 

dan variasi perdagangan keuangan.  
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 Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 dan krisis ekonomi di Amerika 

pada tahun 2008 yang memberikan dampak kepada Indonesia (www.bbc.com).Ini 

menunjukkan hubungan antara kondisi makro ekonomi terhadap kinerja saham, 

dimana dengan melemahnya nilai tukar rupiah telah berdampak besar terhadap 

pasar modal di Indonesia.  

 Secara umumnya, pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan dan 

pelaku pasar saling berinteraksi, perusahaan mencari modal sedangkan pelaku pasar 

menjadi penanam modal untuk menggerakkan perekonomian negara. Fungsi utama 

pasar modal adalah sebagai sarana pengumpulan modal bagi pembiayaan kegiatan 

perusahaan atau emiten. Dengan demikian pasar modal  merupakan salah satu 

sumber utama dalam membiayai pembangunan nasional dan emiten pada 

khususnya di luar sumber-sumber yang umumnya dikenal, seperti tabungan 

pemerintah, tabungan masyarakat, kredit perbankan dan bantuan dana dari pihak 

asing.  

 Nilai Tukar adalah harga mata uang asing terhadap mata uang domestik. 

Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional harus selalu 

memonitor pergerakan nilai tukar, karena arus kasnya sangat tergantung pada 

gejolak nilai tukar. Para investor lebih memilih melakukan investasi pada valuta 

asing jika harga dari mata uang asing tersebut melemah sehingga membuat 

permintaan saham turun. Investasi pada valuta asing dianggap lebih aman dan 

memiliki resiko yang lebih kecil dibanding investasi pada pasar modal. 
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 Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) adalah suatu proses kenaikan 

out-put perkapita jangka panjang. Dengan meningkatnya jumlah barang konsumsi 

menyebabkan perekonomian bertumbuh, dan meningkatkan skala omset penjualan 

perusahaan, karena masyarakat yang bersifat konsumtif. Dengan meningkatkan 

omset penjualan maka keuntungan perusahaan juga meningkat dan selanjutnya 

akan menyebabkan pada peningkatan harga saham perusahaan tersebut. 

 Return On Equity (ROE)  dapat digunakan untuk mengukur besarnya tingkat 

pengembalian terhadap investasi yang diperoleh investor. Angka tersebut 

menunjukkan seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi para pemegang 

saham. Sedangkan standar BI (2011) untuk penilaian ROE > 17,5% artinya apabila 

ROE perusahaan lebih besar dari 17,5% kinerja perusahaan dikatakan baik, 

demikian pula sebaliknya oleh sebab itu, jika dilihat dari standar BI untuk penilaian 

ROE, maka kinerja perusahaan perbankan tersebut adalah sebagai pada tabel 

berikut : 

Tabel 1.1 Kinerja Perusahaan  

 

NO Kode Return On Equity  Harga Saham 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 

  ROE Kinerja ROE Kinerja ROE Kinerja    

 1 AGRO 5.32 Kurang 

Baik 

4.52 Kurang 

Baik 
3.81 Kurang 

Baik 
386 525 310 

2 AGRS 0.59 Kurang 

Baik 
-1.47 Kurang 

Baik 
-1.67 Kurang 

Baik 
91 230 238 

3 ARTO -22.63 Kurang 

Baik 
-6.28 Kurang 

Baik 
-7.91 Kurang 

Baik 
160 168 184 

4 BABP 0.50 Kurang 

Baik 
-54.70 Kurang 

Baik 
7.37 Kurang 

Baik 
68 51 50 

5 BACA 7.11 Kurang 

Baik 
6.12 Kurang 

Baik 
6.74 Kurang 

Baik 
206 216 300 
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6 BBCA 18.30 Baik 17.75 Baik 12.88 Kurang 

Baik 
15,500 21,900 26,000 

7 BBHI 1.86 Kurang 

Baik 
2.35 Kurang 

Baik 
-4.43 Kurang 

Baik 
66 113 171 

8 BBKP 11.43 Kurang 

Baik 
2.01 Kurang 

Baik 
3.76 Kurang 

Baik 
640 590 272 

9 BBMD 6.68 Kurang 

Baik 
8.56 Kurang 

Baik 
7.07 Kurang 

Baik 
1,500 1,375 1,380 

10 BBNI 12.78 Kurang 

Baik 
13.65 Kurang 

Baik 
13.67 Kurang 

Baik 
5,525 9,900 8,800 

11 BBRI 17.86 Baik 17.36 Baik 8.96 Kurang 

Baik 
11,675 3,640 3,660 

12 BBTN 13.69 Kurang 

Baik 
13.98 Kurang 

Baik 
9.62 Kurang 

Baik 
1,740 3,570 2,540 

13 BBYB 11.15 Kurang 

Baik 
2.13 Kurang 

Baik 
7.02 Kurang 

Baik 
438 400 284 

14 BDM

N 

7.68 Kurang 

Baik 
10.59 Kurang 

Baik 
6.87 Kurang 

Baik 
3,710 6,950 7,600 

15 BMAS 6.13 Kurang 

Baik 
5.98 Kurang 

Baik 
3.47 Kurang 

Baik 
420 392 368 

16 BMRI 9.55 Kurang 

Baik 
12.61 Kurang 

Baik 
13.98 Kurang 

Baik 
11,788 8,000 7,375 

17 BNBA 6.07 Kurang 

Baik 
6.57 Kurang 

Baik 
4.35 Kurang 

Baik 
200 268 278 

18 BNII 10.21 Kurang 

Baik 
9.35 Kurang 

Baik 
6.48 Kurang 

Baik 
340 264 206 

19 BNGA 6.09 Kurang 

Baik 
8.06 Kurang 

Baik 
9.10 Kurang 

Baik 
845 1,350 915 

20 BNLI -33.61 Kurang 

Baik 
15.51 Kurang 

Baik 
2.27 Kurang 

Baik 
555 625 625 

21 BSIM 8.28 Kurang 

Baik 
6.58 Kurang 

Baik 
5.06 Kurang 

Baik 
870 880 550 

22 MEGA 9.44 Kurang 

Baik 
73.10 Baik 8.87 Kurang 

Baik 
2,550 3,340 4,900 

23 BCIC -53.11 Kurang 

Baik 
8.04 Kurang 

Baik 
-15.24 Kurang 

Baik 
50 50 450 

24 BEKS -46.86 Kurang 

Baik 
-9.68 Kurang 

Baik 
-15.21 Kurang 

Baik 
57 50 50 

25 BGTG 3.67 Kurang 

Baik 
5.24 Kurang 

Baik 
3.38 Kurang 

Baik 
78 83 82 

26 BINA 3.78 Kurang 

Baik 
1.52 Kurang 

Baik 
0.32 Kurang 

Baik 
244 995 670 

27 BJBR 11.92 Kurang 

Baik 
1.07 Kurang 

Baik 
11.61 Kurang 

Baik 
3,390 2,400 2,050 
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Sumber : idx.co.id 

 Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2016, ROE kurang baik 

ada 42 perusahaan dan yang baik 2 perusahan. Untuk tahun 2017, ROE kurang baik 

ada 41 perusahaan dan yang baik 3 perusahan dan Untuk tahun 2018, ROE kurang 

28 BJTM 14.26 Kurang 

Baik 
14.83 Kurang 

Baik 
14.88 Kurang 

Baik  
570 710 690 

29 BKSW -18.70 Kurang 

Baik 
-19.79 Kurang 

Baik 
-4.18 Kurang 

Baik 
320 240 182 

30 BRIS - Kurang 

Baik 
- Kurang 

Baik 
- Kurang 

Baik 
- - 525 

31 BSWD -45.57 Kurang 

Baik 
-11.33 Kurang 

Baik 
2.94 Kurang 

Baik 
2,050 1,735 1,750 

32 BTPN 11.50 Kurang 

Baik 
8.27 Kurang 

Baik 
11.66 Kurang 

Baik 
2,640 2,460 3,440 

33 BTPS - Kurang 

Baik 
- Kurang 

Baik 
- Kurang 

Baik 
- - 1,795 

34 BVIC 3.82 Kurang 

Baik 
4.78 Kurang 

Baik 
2.34 Kurang 

Baik 
107 236 190 

35 DNAR 2.93 Kurang 

Baik 
2.20 Kurang 

Baik 
1.56 Kurang 

Baik 
240 280 276 

36 INPC 1.65 Kurang 

Baik 
1.51 Kurang 

Baik 
1.01 Kurang 

Baik 
73 80 62 

37 MAY

A 

11.63 Kurang 

Baik 
7.91 Kurang 

Baik 
7.55 Kurang 

Baik 
3,150 3,850 7,025 

38 MCOR 0.93 Kurang 

Baik 
2.04 Kurang 

Baik 
2.68 Kurang 

Baik 
148 214 142 

39 NAGA 5.19 Kurang 

Baik 
2.66 Kurang 

Baik 
2.59 Kurang 

Baik 
200 260 236 

40 NISP 9.18 Kurang 

Baik 
9.99 Kurang 

Baik 
10.80 Kurang 

Baik 
2,070 1,875 855 

41 NOBU 2.28 Kurang 

Baik 
2.51 Kurang 

Baik 
2.60 Kurang 

Baik 
760 960 1,000 

42 PNBN 7.36 Kurang 

Baik 
5.53 Kurang 

Baik 
5.53 Kurang 

Baik 
750 1,140 1,145 

43 PNBS 1.64 Kurang 

Baik 
-

353.34 

Kurang 

Baik 
0.71 Kurang 

Baik 
120 65 50 

44 SDRA 7.02 Kurang 

Baik 
7.18 Kurang 

Baik 
6.12 Kurang 

Baik 
1,150 890 860 
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baik ada 44 perusahaan dan yang baik 0 perusahan sesuai standar BI (2011) kinerja 

dikatakan baik demikian pula sebaliknya. 

 Berdasarkan tabel diatas bahwa kinerja perusahaan yang diukur 

menggunakan Return On Equity (ROE). Menurut Jogiyanto (2000), Efisiensi Pasar 

adalah kondisi dimana pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai 

harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, 

efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar secara informasi 

(informationally efficient market). Pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga 

yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Suatu pasar 

dikatakan efisiensi apabila tidak seorang pun, baik investor individu maupun 

investor institusi, akan mampu memperoleh return tidak normal(abnormal return), 

artinya, harga-harga yang dibentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi 

yang ada. Harga pasar dari saham akan mencerminkan nilai suatu perusahaan, 

semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut 

dan terjadi sebaliknya. Oleh karena itu setiap perusahaan yang menerbitkan saham 

akan memperhatikan harga sahamnya. Harga saham yang terlalu rendah sering 

dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang kurang baik. Namun bila harga saham 

terlalu tinggi (overprice) dapat mengurangi kemampuan investor untuk membeli 

sehingga menyebakan harga saham akan sulit naik lagi.  

 Net Profit Margin  (NPM) merupakan rasio yang menunjukkan seberpa baik 

perusahaan telah beroperasi selama tahun tersebut. Net Profit Margin digunakan 

untuk menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan 

dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasional. Sedangkan standar BI 
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(SE BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004) untuk penilaian NPM >13,20 artinya apabila 

ROE perusahaan lebih besar dari 13,20% kinerja perusahaan dikatakan baik, 

demikian pula pula sebaliknya oleh sebab itu, jika dilihat dari standar BI untuk 

penilaian NPM, maka kinerja perusahaan perbankan tersebut adalah sebagai pada 

tabel berikut : 

Tabel 1.2 Kinerja Perusahaan  

NO KODE Net Profit Margin Harga Saham 

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 

  NPM Kinerja NPM Kinerja NPM Kinerja    

 1 AGRO 10.67 Kurang 

Baik 
11.22 Kurang 

Baik 
13.79 Baik 386 525 310 

2 AGRS 0.90 Kurang 

Baik 
-2.23 Kurang 

Baik 
-3.61 Kurang 

Baik 
91 230 238 

3 ARTO -43.20 Kurang 

Baik 
-11.28 Kurang 

Baik 
-19.56 Kurang 

Baik 
160 168 184 

4 BABP 0.88 Kurang 

Baik 
-67.07 Kurang 

Baik 
14.48 Baik 68 51 50 

5 BACA 7.55 Kurang 

Baik 
6.68 Kurang 

Baik 
9.11 Kurang 

Baik 
206 216 300 

6 BBCA 40.92 Baik 43.37 Baik 36.84 Baik 15,500 21,900 26,000 

7 BBHI 3.28 Kurang 

Baik 
4.87 Kurang 

Baik 
-11.65 Kurang 

Baik 
66 113 171 

8 BBKP 11.59 Kurang 

Baik 
1.41 Kurang 

Baik 
5.26 Kurang 

Baik 
640 590 272 

9 BBMD 17.48 Baik 25.70 Baik 27.11 Baik 1,500 1,375 1,380 

10 BBNI 26.07 Baik 28.58 Baik 27.88 Baik 5,525 9,900 8,80 0 

11 BBRI 28.46 Baik 28.23 Baik 27.84 Baik 11,675 3,640 3,660 

12 BBTN 15.28 Baik 15.71 Baik 14.07 Baik 1,740 3,570 2,540 

13 BBYB 9.90 Kurang 

Baik 
2.35 Kurang 

Baik 
12.57 Kurang 

Baik 
438 400 284 

14 BDMN 13.52 Baik 20.70 Baik 18.60 Baik 3,710 6,950 7,600 

15 BMAS 13.03 Kurang 

Baik 
14.02 Baik 10.79 Kurang 

Baik 
420 392 368 

16 BMRI 19.10 Baik 26.97 Baik 28.30 Baik 11,788 8,000 7,375 

17 BNBA 10.98 Kurang 

Baik 
13.21 Baik 12.69 Kurang 

Baik 
200 268 278 
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18 BNII 14.52 Baik 13.07 Kurang 

Baik 
14.04 Baik 340 264 206 

19 BNGA 9.79 Kurang 

Baik 
14.59 Baik 17.21 Baik 845 1,350 915 

20 BNLI -45.03 Kurang 

Baik 
29.79 Baik 6.04 Kurang 

Baik 
555 625 625 

21 BSIM 12.86 Kurang 

Baik 
10.27 Kurang 

Baik 
11.27 Kurang 

Baik 
870 880 550 

22 MEGA 18.82 Baik 149.36 Baik 22.48 Baik 2,550 3,340 4,900 

23 BCIC -53.53 Kurang 

Baik 
8.10 Kurang 

Baik 
-22.25 Kurang 

Baik 
50 50 450 

24 BEKS -84.95 Kurang 

Baik 
-14.42 Kurang 

Baik 
-25.44 Kurang 

Baik 
57 50 50 

25 BGTG 13.71 Baik 15.08 Baik 13.50 Baik 78 83 82 

26 BINA 7.55 Kurang 

Baik 
7.39 Kurang 

Baik 
1.88 Kurang 

Baik 
244 995 670 

27 BJBR 10.80 Kurang 

Baik 
10.72 Kurang 

Baik 
15.34 Baik 3,390 2,400 2,050 

28 BJTM 20.97 Baik 23.71 Baik 24.23 Baik 570 710 690 

29 BKSW -31.75 Kurang 

Baik 
-48.05 Kurang 

Baik 
-16.25 Kurang 

Baik 
320 240 182 

30 BRIS - Kurang 

Baik 
- Kurang 

Baik 
- Kurang 

Baik 
- - 525 

31 BSWD -

123.75 

Kurang 

Baik 
-42.55 Kurang 

Baik 
14.06 Baik 2,050 1,735 1,750 

32 BTPN 13.70 Baik 10.12 Kurang 

Baik 
15.98 Baik 2,640 2,460 3,440 

33 BTPS - Kurang 

Baik 
- Kurang 

Baik 
- Kurang 

Baik 
- - 1,795 

34 BVIC 4.64 Kurang 

Baik 
5.94 Kurang 

Baik 
3.72 Kurang 

Baik 
107 236 190 

35 DNAR 6.70 Kurang 

Baik 
5.07 Kurang 

Baik 
4.82 Kurang 

Baik 
240 280 276 

36 INPC 3.21 Kurang 

Baik 
2.84 Kurang 

Baik 
2.79 Kurang 

Baik 
73 80 62 

37 MAYA 13.60 Baik 9.67 Kurang 

Baik 
13.01 Kurang 

Baik 
3,150 3,850 7,025 

38 MCOR 2.08 Kurang 

Baik 
4.35 Kurang 

Baik 
7.53 Kurang 

Baik 
148 214 142 

39 NAGA 5.26 Kurang 

Baik 
2.75 Kurang 

Baik 
3.32 Kurang 

Baik 
200 260 236 

40 NISP 17.54 Baik 19.71 Baik 21.59 Baik 2,070 1,875 855 
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Sumber : www.idx.co.id 

 Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2016, NPM kurang baik 

ada 28 perusahaan dan yang baik 16 perusahan. Untuk tahun 2017, NPM kurang 

baik ada 28 perusahaan dan yang baik 16 perusahan dan Untuk tahun 2018, NPM 

kurang baik ada 24 perusahaan dan yang baik 20 perusahan sesuai standar BI (SE.BI 

NO. 6/23/DPNP Tahun 2004) kinerja dikatakan baik demikian pula sebaliknya. 

 Berdasarkan tabel diatas bahwa kinerja perusahaan yang diukur 

menggunakan Net Profit Margin (NPM). Net Profit Margin menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Tingkat NPM 

memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan harga saham. Semakin tinggi 

tingkat NPM mengindifikasikan semakin baik pula kinerja perusahaan. Semakin 

tinggi NPM akan menghasilkan laba yang tinggi yang mampu menarik investor 

untuk berinvestasi. 

 Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Lentina 

Simbolon dan Purwanto 2018 yang berjudul The Influence Of Macroeconomic 

factors On Stock Price : Real Estate And Property Companies. Penelitian tersebut 

mengambil populasi saham Real Estate And Property Companies. Hasil penelitian 

tingkat bunga, tingkat inflasi, nilai tukar, dan tingkat pertumbuhan (GDP) memiliki 

41 NOBU 5.41 Kurang 

Baik 
5.64 Kurang 

Baik 
6.49 Kurang 

Baik 
760 960 1,000 

42 PNBN 14.43 Baik 11.49 Kurang 

Baik 
16.74 Baik 750 1,140 1,145 

43 PNBS 2.82 Kurang 

Baik 
-

122.11 

Kurang 

Baik 
2.60 Kurang 

Baik 
120 65 50 

44 SDRA 17.47 Baik 22.04 Baik 23.77 Baik 1,150 890 860 
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pengaruh positif terhadap harga saham dan tingkat singnifikasi untuk pengaruh 

tersebut. Studi ini menemukan bahwa tingkat bunga, tingkat inflasi, nilai tukar, dan 

tingkat pertumbuhan (GDP), sebagai variabel komposit, memiliki pengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Pengujian parsial mengungkapkan bahwa tingkat 

bunga, tingkat inflasi, dan nilai tukar memiliki signifikansi pada harga saham, 

sementara tingkat pertumbuhan (GDP) ditemukan tidak signifikan. 

 Perbedaan penelitian ini dari penelitian Lentina Simbolan dan Purwanto 

(2018) dengan menambahkan mikro dari sisi mikroperusahaan penulis 

menambahkan variabel ROE dan NPM, alasan peneliti menambahkan ROE dan 

NPM, ROE digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengelolah ekuitas yang ada untuk mendapatkan laba bersih sedangkan NPM 

untuk mengukur kemampuan bank dan asuransi dalam menghasilkan net income 

(laba bersih) dari kegiatan operasinya, atau disebut juga tingkat kemampulabaan 

perusahaannya. Menurut Edi Sugiarto (2019) yang meneliti tentang Analisis 

Pengaruh Profibilitas Terhadap Harga Saham Pada perusahaan Manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. Adapun hasil menunjukkan bahwa Return On Equity, Return 

On Investment, Gross Profit Margin dan Net profit Margin berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap harga saham. Return On asset dan Operating profit margin 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap harga saham.  

 Namun menurut Putri Lamsari (2019) dalam penelitiannya tentang Pengaruh 

Net Profit Margin, Non Performing Loan Dan Capital Adequacy Ratio terhadap 

harga saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia 

periode 2014-2017. Menunjukkan hasil yang berbeda  parsial Net Profit Margin, 
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Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap harga 

saham dan Non Performing Loan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham. Dan menurut Elin Indah permatasari, Taufiq Akbar (2019) dalam 

penelitiannya Pengaruh Variabel Fundamental terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. Menunjukkan hasil berbeda juga 

bahwa  Net Profit Margin (NPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham, secara simultan variabel return on asset, debt to equity ratio, book per share, 

dan net profit margin, berpengaruh signifikan terhadap harga saham manufaktur. 

 Perbedaan penelitian ini dari Edi Sugiarto (2019) ,penelitian Putri Lamsari 

Hutasoit (2019) dan Elin Indah Permata Sari (2019) adalah penulis menambahkan 

Makro penulis menambahkan variabel Exchange Rate, Pertumbuhan GDP dan 

persamaannya  penulis menambahkan variabel ROE dan NPM. 

 Alasan memilih perusahaan perbankan dalam penelitian ini yaitu pada 

perusahaan perbankan yang menawarkan saham di Bursa Efek Indonesia, sektor 

perbankan adalah salah satu sektor yang diharapkan memlikit prosepek cukup cerah 

di masa mendatang, karena saat ini kegiatan masyarakat indonesia sehari-hari tidak 

lepas dari jasa perbankan dan perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang 

mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara.  

 Penelitian ini dilakukan karena terdapat Inkonsistensi dari penelitian 

terdahulu. Oleh sebab itu penelitian saat ini mencoba untuk menguji ulang 

ketidakkosisten hasil penelitian terdahulu dan membuktikan kebenarannya. 
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 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan  tersebut, penelitian 

ini mengambil judul” Pengaruh Exchange Rate, Pertumbuhan Gross Domestic 

Product (GDP), Return On Equity (ROE) Dan Net Profit Margin (NPM) 

Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia” 

1.2 Rumusan Masalah   

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah Exchange Rate berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

harga saham pada perusahaan perbankan yang listing di BEI ? 

2. Apakah Pertumbuhan Gross Domestic Product berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang 

listing di BEI ? 

3. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang listing di BEI ? 

4. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang listing di BEI ? 

5. Apakah Exchange Rate, Pertumbuhan Gross Domestic Product, Return On 

Equity, Net Profit Margin Berpengaruh Signifikan secara Simultan 

terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang listing di BEI ? 
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1.3 Tujuan penelitian 

    Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Exchange Rate berpengaruh signifikan  

  terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang listing di BEI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Gross Domestik Product  

  berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan  

  yang listing di BEI. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE) berpengaruh  

  signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang listing di 

  BEI. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin (NPM) berpengaruh  

  signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang listing di 

  BEI. 

5. Untuk mengetahui  Exchange Rate, Pertumbuhan Gross Domestic Product, 

  Return On Equity, Net Profit Margin Berpengaruh Signifikan secara  

  Simultan terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang listing di 

  BEI ? 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoritis dan prakatis guna pengembangan Pasar Modal Indonesia antara lain sebagai 

berikut : 
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1. Bagi pelaku bisnis dan praktisi keuangan, hasil dari studi ini 

diharapkan dapat menjadi informasi menarik dan menjadi salah satu 

masukan dalam mempertimbangkan keputusan investasi. 

2. Bagi akademisi dan peneliti di bidang keuangan di indonesia, hasil 

studi ini dapat dijadikan salah satu masukan seputar pengaruh variabel 

makro dan mikro ekonomi terhadap harga saham dan sektor 

keuangan. 

3. Bagi para pembuat kebijakan (pemerintah), penelitian ini dapat 

digunakan sebagai masukan akan pemahaman atas pengaruh faktor-

faktor makro dan mikro ekonomi terhadap kegiatan investasi di pasar 

modal. 

1.5 Sistematika Penelitian  

 Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan diatas, maka 

penulis menyusun dan mengelompokkan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

  Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

  masalah,  perumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian serta  

  sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

   Pada bab ini dikemukakan tinjauan teori tentang Exchange Rate,  

   Pertumbuhan gross domestic produt (GDP), Return On equity (ROE),  
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   Net profit margin (NPM), harga saham, pengembangan hipotesis dan  

   model penelitian 

BAB III : METODE PENELITIAN 

   Pada bab ini akan dibahas rancangan penelitian, populasi dan sampel,  

   variabel penelitian, defenisi operasional variabel, dan metode analisa. 

BAB IV : ANALISA DAN PENGEMBANGAN 

   Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai  

   deskriptif data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V : KESIMPULAN 

   Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari analisis yang 

   telah dilakukan pada bab sebelumnya, keterbatasan dalam penelitian ini 

   dan juga berisi saran bagi peneliti selanjutnya untuk memperbaiki  

   kelemahan-kelemahan pada penelitian ini. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Grand Theory 

2.1 Efisiensi Pasar 

 Menurut Jogiyanto (2017), Efisiensi Pasar adalah kondisi dimana pasar dapat 

bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang 

sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, efisiensi pasar seperti ini 

disebut dengan efisiensi pasar secara informasi (informasi effecient market). 

 Menurut Jogiyanto (2017:503), mendefenisikan pasar efisiensi adalah suatu 

pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas “mencerminkan secara 

penuh” informasi tersedia (a security market is efficient if security prices “fully 

reflect” the information available). 

2.1.2 Bentuk-bentuk Efisiensi Pasar  

 Menurut  Jogiyanto (2000), membagi pasar efisiensi secara informasi ke 

dalam 3 bentuk antara lain sebagai berikut : 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 

Pasar dapat dikatakan efisiensi dalam bentuk lemah bila harga-harga dari 

sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. 

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form) 

Pasar dapat dikatakan efisiensi dalam bentuk setengah kuat jika harga-harga 

sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan 
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termasuk informasi yang terdapat pada laporan-laporan keuangan 

perusahaan emiten. 

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong from) 

Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk 

informasi yang privat. 

2.3.1 Laporan Keuangan 

 Pengertian laporan keuangan menurut (Jumingan,2006:4) adalah sebagai 

berikut : 

 Laporan keuangan adalah hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan 

perusahaan, sedangkan menurut (Hery, 2009:2) laporan keuangan adalah hasil dari 

proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data 

keuangan atau aktivitas keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 Menurut (Kasmir,2007:173) laporan keuangan adalah suatu laporan 

keuangan yang tujuannya untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan 

baik informasi mengenai jumlah dan jenis aktiva, kewajiban(hutang) serta modal 

yang semuanya ini tergambar dalam neraca. 

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan  

 Tujuan laporan keuangan dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (2015) adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 
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bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau 

pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

 Informasi pentig dapat dilaporkan secara periodik dari laporan keuangan 

(Standar Akuntansi Keuangan oleh IAI, 2015) yaitu : 

1. Informasi mengenai sumber-sumber dan kewajiban serta modal 

perusahaan. 

2. Informasi mengenai perubahan-perubahan dalam sumber-sumber 

ekonomi neto atau kekayaan bersih yang timbul dari aktivitas-aktivitas 

usaha perusahaan dalam memperoleh laba. 

3. Informasi mengenai kinerja perusahaan yang dapat dipakai sebagai dasar 

untuk menilai dan membuat estiminasi (perkiraan) dalam memperoleh 

laba. 

4. Informasi mengenai perubahaan sumber-sumber dan kewajiban sebagai 

akibat dari pembelanjaan dan investasi. 

5. Informasi yang dapat digunakan perusahaan dalam mengambil kebijakan 

akuntansi yang dianut perusahaan. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah : 

a. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.  
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b. Laporan Keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama 

oleh sebagaian besar pemakainya, yang secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu. 

c. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan 

manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atau sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat 

apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen 

berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. 

Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau 

menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk 

mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

2.3.3 Unsur-Unsur Laporan Keuangan 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, unsur-unsur laporan keuangan yang 

termasuk unsur-unsur laporan keuangan adalah : 

1. Posisi keuangan  

 Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan adalah: 

a. Aset  

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di 

masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. 

b. Kewajiban  
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Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari 

peristiwa masa lalu. 

c. Ekuitas  

Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban. 

2. Pemakai laporan keuangan  

 Pemakai laporan keuangan menurut (Hery,2009:4) adalah terdiri dari 

dua kategori yaitu : 

1) Pemakai internal yang terdiri dari : 

a. Direktur dan manager keuangan 

b. Direktur operasional dan manager pemasaran  

c. Manager dan supervisor produksi  

d. Dan pemakai internal lainnya 

2) Pemakai Eksternal terdiri dari : 

a. Investor (penanam modal) menggunakan informasi akuntansi 

investee (penerima modal) untuk mengambil keputusan dalam 

hal membeli atau melepaskan saham investasinya.  

b. Kreditur, seperti supplier dan banker menggunakan informasi 

akuntansi untuk mengevaluasi besarnya tingkat resiko dari 

pembelian kredit atau pinjaman uang. 

c. Pemerintah, berkepentingan terhadap laporan keuangan 

perusahaan (wajib pajak) 
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d. Badan pengawasan pasar modal, mewajibkan emiten untuk 

melampirkan laporan keuangan secara runtin kepada 

BAPEPAM 

e. Ekonomi, praktisi dan analis untuk memprediksikan situasi 

perekonomian. 

2.3.4 Manfaat Laporan Keuangan  

  Secara umum laporan keuangan bermanfaat untuk memberikan informasi 

keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu, 

laporan keuangan juga disusun mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun 

berkala. Jelasnya laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan 

kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap 

perusahaan. (Kasmir,2008:10). 

 Berikut ini mamfaat pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yaitu 

(kasmir,2008:10) 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aset (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan 

modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 
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5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap asset, kewajiban dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 

dalam suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan 

keuangan. 

2.3.5 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

 Donald E. Kieso dkk (2007) laporan keuangan dikeluarkan perusahaan 

terdiri dari : 

a. Neraca  

 Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, dan 

modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu yang menunjukkan 

posisi keuangan (aset, hutang, dan modal). Posisi keuangan ini ditunjukan 

dengan jumlah harta yang dimiliki disebut aset dan jumlah kewajiban 

perusahaan disebut passiva. Oleh karena itu, dapat dilihat didalam neraca 

bahwa jumlah aset sama dengan jumlah utang, dimana utang itu terdiri dari 

dua golongan kewajiban yaitu kewajiban kepada pihak luar yang disebut 

utang dan kewajiban terhadap pemilik perusahaan yang disebut modal. 

b. Laporan laba rugi 

 Laporan laba rugi adalah laporan aktivitas usaha perusahaan untuk 

periode tertentu yang melaporkan hasil usaha bersih atau kerugian yang 

timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya. 
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c. Laporan perubahan modal 

 Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan 

perubahan modal perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau 

penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan. 

d. Laporan arus kas  

 Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan 

pengeluaran kas dalam aktivitas perusahaan selama periode tertentu dan 

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan  

2.4 Kinerja Keuangan Perusahaan  

 2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

 Pengukuran kinerja perusahaan merupakan analisis data serta 

pengendalian bagi perusahaan, pengukuran kinerja digunakan perusahaan 

untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat 

bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor informasi mengenai kinerja 

keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan 

mempertahankan investasi mereka diperusahaan tersebut atau mencari 

alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan 

kepada penanam modal maupun pelanggan dan masyarakat secara umum 

bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik (Munawir, 2001:178). 

 2.4.2 Ukuran Kinerja  

 Ada tiga macam ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan secara kuantitatif (Hanafi, 2003:76) yaitu : 

a. Ukuran Kriteria Tunggal  
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Ukuran kriteria tunggal adalah ukuran kinerja yang hanya 

menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer, kelemahan 

menggunakan kriteria tunggal yaitu orang akan cenderung memusatkan 

usahanya pada kriteria pada usaha tersebut sehingga akhirnya kriteria 

lain diabaikan yang kemungkinan memiliki arti yang sama artinya. 

b. Ukuran Kinerja Gabungan 

Ukuran kinerja gabungan adalah ukuran kinerja yang menggunakan 

berbagai macam ukuran, untuk memperhitungkan bobot masing-

masing ukuran dan menghitung rata-ratanya sebagai ukuran yang 

menyeluruh kinerja manajer. Kriteria gabungan ini dilakukan karena 

perusahaan menyadari bahwa beberapa tujuan lebih penting 

dibandingkan dengan tujuan yang lain, sehingga beberapa perusahaan 

memberikan bobot angka tertentu pada beragam kriteria untuk 

mendapatkan ukuran tunggal kinerja manager. 

 2.4.3 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

   Penilaian atas kesehatan Bank (Kasmir,2002:460, penilaian yang dilakukan 

 Bank Indonesia terdiri dari beberapa aspek seperti : 

a. Aspek Permodalan 

Yang dinilai adalah permodalan yang didasarkan kepada kewajiban 

penyediaan modal minimum bank, penilaian tersebut didasarkan kepada 

CAR (capital adequacy ratio) yang telah ditetapkan BI, perbandingan 

rasio tersebut adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut 
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resiko (ATMR) dan sesuai ketentuan pemerintah CAR tahun 1999 

minimal harus 8%. 

b. Aspek Kualitas Aset  

Yaitu untuk menilai jenis-jenis asset yang dimiliki oleh bank, penilaian 

asset harus sesuai dengan peraturan BI dengan memperbandingkan 

antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. 

c. Aspek Kualitas Manajemen 

Dalam mengelola kegiatan bank sehari-hari juga dinilai kualitas 

manajemennya, kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas 

manusianya dalam kerja. 

d. Aspek Likuiditas 

Suatu bank dapat dikatakan liquid, apabila bank yang bersangkutan dapat 

membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabung, giro dan 

deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan 

kredit yang layak dibiayai. 

c. Aspek Rentabilitas  

Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, 

setiap periode atau untuk mengukur tingkat efesiensi usaha dan 

profibilitas yang dicapai bank yang bersangkutan, bank yang sehat adalah 

bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. 
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2.5 Pasar Modal 

 2.5.1 Pengertian Pasar Modal 

   Menurut Muhammad, Samsul (2006:43) secara umum pasar modal  adalah 

 tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas   

 intrument  keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari satu tahun yaitu 

 seperti surat-surat berharga.  

   Menurut Budi, Untung (2011:7) secara teoritis pasar modal (capital 

 market ) didefenisikan sebagai perdagangan intrument keuangan (sekuritas) 

 jangka panjang, baik yang diterbitkan pemerintah maupun oleh perusahaan 

 swasta.  

 2.5.2 Fungsi Pasar Modal  

a. Sebagai sumber penghimpunan dana 

b. Sebagai alternatif investasi para investor  

c. Penghimpunan dana modal pasar modal relatif rendah 

d. Pasar modal akan mendorong perkembangan investasi 

2.6 Saham 

 2.6.1 Pengertian Saham 

  Muhammad, Samsul (2006:45) Saham adalah tanda bukti memiliki 

perusahaan dimana  pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham. Menurut 

Istijanto (2009:103) saham  adalah surat berharga yang merupakan tanda 

kepemilikan seseorang atau badan terhadap  perusahaan. 
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 2.6.2 Jenis-jenis Saham  

  Menurut Budi, untung (2011: 139), didalam praktiknya terdapat beberapa 

jenis saham, yang dapat dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang 

diperoleh oleh pemegang saham adalah: 

1. Cara peralihan Hak 

Ditinjau dari cara peralihannya saham dibedakan menjadi : 

a. Saham Atas Unjuk (brearer Stock) 

Saham ini didalam sertifikat atas unjuk tidak ditulis nama 

penulisnya agar mudah dipindahkan dari satu investor kepada 

investor lainnya, jadi wujudnya miripnya dengan uang. 

b. Saham Atas Nama 

Saham ini adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama 

pemiliknya. 

2. Hak Tagihan  

3. Apabila ditinjau dari manfaat saham maka pada dasarnya saham dapat 

digolongkan menjadi : 

a. Saham Biasa (cammon stock) 

Adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling yunior, 

terhadap pembagian deviden, dan hak atas harta kekayaan 

perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. 
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b. Saham Preferen (preferen stock) 

Adalah saham yang berbentuk gabungan (hybrid) antara obligasi 

dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap 

(seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil 

seperti seperti yang dikehendaki investor. 

Menurut Muhammad,samsul (2006:45) saham dibagi menjadi 2 

yaitu: 

a. Saham biasa (cammon stock) adalah jenis saham yang akan 

menerima setelah laba bagian preferen dibayarkan. Apabila 

perusahaan bangkrut maka pemegang saham biasa yang 

menanggung resikonya sendiri. 

b. Saham preferen (preferen stock) adalah jenis saham yang 

memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan 

memiliki hak laba komulatif. 

 2.6.3 Harga Saham 

 Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang 

berbentuk perseroan terbatas. Harga saham sangat erat kaitanya dengan harga 

pasar suatu saham. Harga dasar suatu saham merupakan harga perdananya. 

Perubahan harga saham dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran 

yang terjadi dipasar sekunder. Semakin banyak investor yang ingin membeli 

atau menyimpan suatu saham maka harganya akan semakin naik dan sebaliknya 

jika semakin banyak investor yang menjual dan melepaskan akan berdampak 
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turunnya harga saham. Harga saham merupakan nilai suatu saham 

mencerminkan kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. 

2.6.4 Faktor yang mempengaruhi Harga Saham 

 Ada dua hal yang mempengaruhi harga saham yaitu : 

a. Faktor Analisis Teknikal 

Analisis teknikal, pada dasarnya merupakan upaya pencarian pola 

perulangan yang dapat diprediksi dalam harga saham, meskipun 

para pengguna teknik ini mengakui nilai informasi yang terkait 

nilai ekonomi perusahaan dimasa depan, mereka percaya bahwa 

informasi seperti itu belum tentu merupakan strategi perdagangan 

yang berhasil. hal ini karena apa pun alasan fundamental untuk 

perubahan harga  saham, jika harga saham merespon cukup lambat, 

maka analisis akan mampu mengidentifikasi tren yang dapat 

dimanfaatkan selama periode penyesuaian, Bodie (2006:481) 

b. Faktor Analisis Fundamental 

Analisis fundamental menggunakan prospek laba dan deviden 

perusahaan, harapan tingkat bunga dimasa depan, dan evaluasi 

resiko perusahaan untuk menentukan nilai sekarang yang 

mendiskontokan seluruh pembayaran yang akan diterima 

pemegang saham dari setiap saham yang dimilikinya. Jika nilai 

tersebut melebihi harga saham analisis fundamental akan 

merekomendasikan membeli saham, Bodie (2006:285). 
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 2.6.5 Indeks Harga Saham  

 Indek harga saham adalah harga saham yang dinyatakan dalam angka 

indeks. Indeks saham yang digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari 

dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam bentuk rupiah setiap setiap 

Bursa Efek akan menetapkan angka basis indeks yang berbeda yaitu ada yang 

dimulai dengan basis 100, 500, atau 1000 (Purnomo, 2007). Untuk memberikan 

informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan pulsa kepada publik, Bursa 

Efek Indonesia menyebarkan data tentang pergerakan harga saham melalui 

media cetak dan elektronik. Suatu indikator pergerakan harga saham semacam 

ini adalah indeks saham, saham ini Bursa Efek Indonesia memiliki tujuh macam 

indeks harga saham, yaitu : 

a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks dihitung atas dasar seluruh saham di Bursa Efek Indonesia, indeks 

ini adalah yang paling populer dan banyak menjadi acuan. IHSG 

menggunakan saham yang tercatat sebagai komponen kalkulasi indeks. 

IHSG merupakan hasil perhitungan dari seluruh saham yang ada dengan 

dipengaruhi oleh faktor besarnya kapitalisasi pasar suatu saham. 

b. Indeks Sectoral  

Indeks ini menggunakan semua saham yang masuk dalam setiap sector. 

Indeks sectoral Bursa Efek Indonesia adalah sub indeks dari IHSG. Semua 

saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan kedalam 

sembilan sektor. 

c. Indeks LQ45 
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Merupakan indeks yang menggunakan 45 saham terbaik. 

d. Indeks Individual 

Merupakan indeks untuk masing-masing saham didasarkan atas harga 

saham. 

e. Jakarta Islamic Indeks 

Merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham yang mengakomodasikan 

syariat investasi dalam islam atau indeks yang didasarkan syariat islam. 

f. Indeks Papan Utama dan Papan Pengembangan  

Merupakan indeks harga saham yang secara khusus didasarkan pada 

kelompok saham yang tercatat di BEI yaitu kelompok papan utama dan 

pengembangan. 

g. Indeks Kompas 100 

Merupakan indeks harga saham hasil kerja sama bursa efek indonesia 

dengan harian kompas, indeks ini meliputi 100 saham. 

2.7 Bank 

 2.7.1 Pengertian Bank 

  Pengertian bank menurut undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan  yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan pengertian bank 

menurut PSAK Nomor 31 dalam standar akuntansi keuangan (2004)adalah 

“bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara 
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pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana, serta sebagai lembaga yang 

berfungsi memperlancarkan lalu lintas pembayaran”. 

  Berdasarkan pengertian diatas, bahwa bank merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang keuangan, yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

kemudian menyalurkannya lagi kepada masyarakat yang fungsinya 

memperlancar  lalu lintas  pembayaran uang. 

 2.7.2 Peranan Bank 

   Berdasarkan pengertian bank menurut undang-undang Nomor 7 tahun 

 1992  sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 10 Tahun 1998 

 tentang perbankan dapat dijelaskan tiga fungsi pokok bank yaitu : 

a. Menerima penyimpanan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, 

deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan 

dengan itu. 

b. Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat 

yang memerlukan, baik dalam rangka untuk mengembangkan usahanya 

maupun kepentingan pribadi. 

c. Melaksanakan berbagi jasa yang diperlukan masyarakat dalam kegiatan 

perdagangan dalam dan luar negri serta berbagai jasa lainnya, seperti 

transfer, kartu kredit, dan sebagainya. 

 2.7.3 Jenis-Jenis Bank  

  Jenis perbankan menurut undang-undang pokok perbankan Nomor 7 tahun 

1992 yang  kemudian ditegaskan kembali dengan dikeluarkannya undang-

undang RI No 10 tahun 1998 bank terdiri dari 2 jenis yaitu : 
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a. Bank Umum  

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat  

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2.8 Faktor Ekonomi Makro 

 Faktor makro ekonomi adalah faktor yang berada di luar perusahaan tetapi 

mempunyai pengaruh terhadap naik turunnya kinerja perussahaan baik secara 

langsung maupun tidak (Rakasetya dan Dzulkirom,2013). 

 Ekonomi makro atau makroekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang 

mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan (agregatif). Ekonomi makro 

mempelajari kondisi ekonomi suatu masyarakat /negara seperti pengangguran, 

kesempatan kerja, pengeluaran Negara pendapatan nasional, tingkat suku bunga, 

kurs/nilai tukar, dan sebagainya. 

 2.8.1 Exchange Rate 

   Menurut Hasibuan (2005:14) Kurs adalah alat perbandingan nilai tukar 

 mata uang suatu negara dengan mata uang negara asing atau perbandingan nilai 

 tukar valuta antar  negara. Kurs adalah harga mata uang asing terhadap mata 

 uang domestik (Halim,2007:212). Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam 



35 
 

 bisnis internasional harus selalu memonitor pergerakan nilai tukar, karena arus 

 kasnya sangan tergantung pada gejolak nilai tukar. Nilai tukar atau kurs ini 

 berfungsi untuk mengukur nilai satu satuan mata uang terhadap mata uanglain. 

 Perbandingan harga dari valuta mata uang suatu negara yang diekspresikan 

 dalam mata uang negara lain, perbandingan nilai inilah yang disebut dengan kurs 

 (exchange rate), (Ross,2009:397). 

   Nilai tukar (exchange rate) menentukan jumlah unit dari suatu mata uang 

 yang dapat dibeli dengan unit mata uang lain, ( Brighan,2006:365). Nilai tukar 

 muncul dibagian keuangan koran setiap hari. Penigkatan nilai suatu mata uang 

 tersebut apresiasi. Melemahnya nilai suatu mata uang disebut depresiasi. Kurs 

 merupakan salah indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar saham maupun 

 di pasar uang karena investor cenderung akan berhati-hati untuk melakukan 

 investasi portofolio. 

   Menurut samsul (2006:202), perubahan suatu variabel makro ekonomi 

 memiliki dampak yang berbeda terhadap harga saham, yaitu saham dapat 

 terkena dampak positif sedangkan saham lainnya terkena dampak negatif. Nilai 

 tukar atau disebut juga kurs valuta asing dikenal ada empat jenis, yaitu : 

a) Selling Rate (kurs jual), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank 

 untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu. 

b) Middle Rate (Kurs tengah), yaitu kurs tengah antara kurs jual dan 

 kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional, yang 

 ditetapkan oleh Bank Central  pada suatu saat tertentu. 
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c) Buying Rate (Kurs beli), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank 

 untuk  pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu  

d) Flat Rate (Kurs Flat), yaitu kurs yang berlaku dalam transaksi jual 

 beli Bank notes dan traveler chaque, dinama dalam kurs 

 tersebut telah diperhitungkan  promosi dan biaya lain-lain. 

  Sebagai dampak meningkatnya laju inflasi maka nilai tukar domestik semakin 

 melemah terhadap mata uang asing. Hal ini mengakibatkan menurunnya kinerja 

 suatu perusahaan dan investasi dipasar modal menjadi berkurang. Naik turunnya 

 nilai tukar mata uang suatu negara dapat dibagi atas dua bagian : 

a. Apresiasi 

Menguatnya nilai tukar suatu mata uang secara otomatis akibat dari 

bekerjanya  kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran atas mata 

uang yang  bersangkutan dalam mekanisme pasar bebas. Sebagai akibat 

dari perubahan\menguatnya nilai tukar valuta negara tersebut, maka 

harga produk negara itu bagi pihak luar negeri akan menjadi lebih mahal, 

sedangkan harga barang impor bagi penduduk domestik menjadi lebih 

murah. 

b. Depresiasi  

Menurunnya nilai tukar suatu mata uang secara otomatis akibat dari 

bekerjanya kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran atas mata 

uang yang  bersangkutan dalam mekanisme pasar bebas. Sebagai akibat 

dari perubahan menurunnya nilai tukar valuta negara tersebut, maka 

harga produk negara itu bagi pihak luar negeri akan menjadi lebih murah, 
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sedangkan harga barang impor bagi penduduk domestik menjadi lebih 

mahal. Variabel  ini diukur dengan menggunakan kurs tengah rupiah 

terhadap US$ dengan cara : 

 𝐾𝑢𝑟𝑠 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ =
𝐾𝑢𝑟𝑠 𝐽𝑢𝑎𝑙+𝐾𝑢𝑟𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑖

2
 

 

 2.8.2 Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) 

   Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) 

 adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam    

 perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2007:17). 

   Laju Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) adalah suatu proses 

 kenaikan output perkapita jangka panjang. Penekanan pada proses karena 

 mengandung unsur dinamis, perubahan dan perkembangan. Oleh karena itu 

 pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu 

 tertentu. Misalnya pelita atau periode tertentu tapi dapat pula secara tahun. 

   Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) dapat 

 diukur dengan dua cara : (1) sebagai arus produk jadi; (2) sebagai total biaya 

 atau penghasilan dari input yang menghasilkan output. Karena laba merupakan 

 hasil sisa, kedua pendekatan akan menghasilkan total pertumbuhan Gross 

 Domestic Product (GDP) yang sama persis (Samuelson dan Nordhaus,2004). 

   Untuk menghitungkan pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) 

 berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai lima total lima jenis pengeluaran. 

 Adapun cara perhitungannya : 
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Rumus : Pertumbuhan GDP 

  

 

  
 

Sumber : Buku Hubungan kausalitas Toda-yamato anggaran pendidikan,   

 kesehatan dan Gross Domestic product di indonesia tahun 2018 

  Dimana : 

  Gt  = Pertumbuhan Ekonomi periode t (tahunan) 

  PDBT = PDB periode t (berdasarkan harga kostan) 

  PDBT-1 = PDB satu periode sebelumnya  

2.9 Faktor Ekonomi Mikro 

  Faktor mikro ekonomi adalah faktor-faktor ekonomi yang berkaitan dengan 

kondisi internal perusahaan dan mempengaruhi naik turunnya kinerja perusahaan 

(Rakasetya dan Dzulkirom, 2013).  

 2.9.1 Return On Equity (ROE) 

   Menurut Kasmir (2012:204) Return On Equity (ROE) atau rentabilitas 

 modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak 

 dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya  posisi 

 pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumus dari 

 Return On Equity (ROE) Kasmir (2012:204) sebagai berikut : 

Return On Equity =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

 

GT =
𝑃𝐷𝐵𝑡−𝑃𝐷𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝐵𝑡−1
𝑋100% 
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 2.9.2 Net Profit Margin (NPM) 

   Menurut Jofie Jusuf  (2014:75) Net Profit Margin (Margin laba Bersih) 

 yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh dari bisnis setelah mengurangi 

 penjualan dengan segala biayanya. Menurut Fahmi (2014:81), menyatakan 

 bahwa rasio net profit margin disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap 

 penjualan. Rumus Net Profit Margin menurut Jofie (2014:14:75) adalah sebagai 

 berikut : 

NPM=
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑥100% 

 

   Rasio ini menbandingkan antara keuntungan bersih setelah pajak terhadap 

 penjualan bersih. Kalau rasio ini semakin tinggi berarti menunjukkan 

 kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan 

 tertentu. Apabila rasio ini rendah menunjukkan penjualan yang terlalu rendah 

 untuk biaya tertentu, biaya yang terlalu tinggi untuk penjualan tertentu, atau 

 kombinasi dari kedua hal tersesbut. 

2.10 Bursa Efek Indonesia 

 2.10.1 Gambaran Umum tentang Bursa Efek Indonesia  

 Bursa Efek Indonesia adalah salah satu Bursa Saham yang dapat 

memberikan peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya 

mendukung pembangunan ekonomi nasional. Bursa Efek Indonesia berperan 

juga dalam upaya mengembangkan pemodalan lokal yang besar dan solid untuk 

menciptakan pasar modal indonesia yang stabil. 
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 Bursa Batavia sempat hidup selama periode perang dunia pertama 

kemudian dibuka kembali pada tahun 1925, selain Bursa Batavia pemerintah 

belanda juga mengoperasikan Bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Namum 

kegiatan bursa ini dihentikan ketika terjadi pendudukan jepang. Pada tahun 1952 

tujuh tahun setelah indonesia merdeka, Bursa Saham dibuka lagi di jakarta 

dengan memperdagangkan Saham dan Obligasi yang diterbitkan oleh 

perusahaan-perusahaan Belanda sebelum perang duni, kegiatan Bursa saham 

terhenti lagi ketika pemerintah meluncurkan program Nasionalisasi pada tahun  

1956. 

 Pada akhir tahun 1976 Bursa Saham dibuka kembali dan tangani oleh 

Badan Pelaksana pasar modal, sebuah institusi baru dibawah departement 

keuangan, kegiatan perdagangan dikapitalisasi pasar saham pun mulai 

meningkat dan mencapai puncak tahun 1990 seiring dengan perkembangan 

pasar finansial dan sektor swasta.  

 Pada tanggal 13 juli 1992, Bursa Saham diswastanisasi menjadi PT. Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dan ini mengakibatkan PT. BEJ ini mengakibatkan beralih 

fungsi menjadi Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM). 

 Pada tahun 1995 BEJ memasuki babak baru, pada tanggal 22 mei 1995 

BEJ meluncurkan Jakarta Automated Trading Sistem (JATS) sebuah sistem 

perdagangan otomasi yang mengantikan sistem manual, system baru ini dapat 

memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi lebih besar dan menjamin 

kegiatan pasar yang transparan dibanding system perdagangan manual. Pada 

tahun 1995 ini juga terjadi merger antara Bursa Pararel Indonesia dengan Bursa 



41 
 

Efek Surabaya. Dan dalam tahun 2007 Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek 

Jakarta bergabung dan mengubah namanya menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2.12 Pandangan Islam Tentang Pengaruh Kinerja Keuangan 

 Agama islam adalah agama yang mengatur kehidupan tatanan hidup 

sempurna, baik kehidupan individu maupun masyarakat. Islam mengajurkan orang 

bergerak dan giat beramal serta berusaha. Pada umumnya orang semua pekerjaan 

memerlukan pengembangan amanah yang teruji dalam hal kemampuan 

menjalankan pekerjaan atau tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan 

kepadanya. 

Firman allah dalan Q.S AL-Baqarah:151 

ِيُكۡم َوُيَعل ُِمُكُم  ْ َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰتَِنا َوُيَزك  ِنُكۡم َيۡتلُوا رَۡسۡلَنا فِيُكۡم رَُسوٗلا م 
َ
ٓ أ َكَما

رَۡسلۡ 
َ
ٓ أ ْ َتۡعلَُموَن  َكَما ا لَۡم تَُكونُوا َنا فِيُكۡم رَُسوٗلا ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة َوُيَعل ُِمُكم مَّ

ا  ِيُكۡم َوُيَعل ُِمُكُم ٱۡلِكَتََٰب َوٱۡۡلِۡكَمَة َوُيَعل ُِمُكم مَّ ِنُكۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰتَِنا َوُيَزك  م 

 ١٥١لَۡم تَُكونُواْ َتۡعلَُموَن  
Artinya : 

 Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami 

telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami 

kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-

Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. Al-

Baqarah : 151) 

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=2
http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=2


42 
 

 Agama islam mengajak setiap umat manusia untuk berusaha, bekerja serta 

beramal dan selalu memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain serta dunia 

akhirat, allah menjanjikan orang-orang yang beramal akan dijadikan khalifah 

dimuka dimuka bumi sebagaimana firmannya dalam Q.S An-nur:55 

ۡرِض َكَما 
َ
َٰلَِحَِٰت لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِِف ٱۡۡل ْ ٱلصَّ ْ ِمنُكۡم وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱَّلَّ وََعَد ٱَّللَّ

ِيَن ِمن َقۡبلِ  ِۢن ٱۡسَتۡخلََف ٱَّلَّ ََلَُّهم م  ِ ِي ٱۡرتَََضَٰ لَُهۡم َوََلَُبد  ََِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم ٱَّلَّ ِهۡم َوََلَُمك 

اۚ َيۡعُبُدونَِِن َٗل يُۡۡشُِكوَن ِِب َشۡ  ۡمنا
َ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ

ُ
َٰلَِك فَأ ٔ ٔااۚ َوَمن َكَفَر َبۡعَد َذ

    ٥٥ٱۡلَفَِٰسُقوَن  

Artinya : 

 Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 

dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan 

menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan 

orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi 

mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan 

menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman 

sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu 

apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka 

mereka itulah orang-orang yang fasik. Q.S An-nur:55 

 Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan bahwa orang-orang beriman dan 

mengerjakan segala perbuatan dengan sungguh-sungguh maka allah akan 

menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi. Berarti semakin sungguh-sungguh 
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seseorang dalam melaksanakan suatu amal atau pekerjaan maka akan mendapatkan 

hasil yang baik. 

 Dalam islam juga diatur bagaimana cara mencatat dan melaporkan hutang, 

yang mana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat:282. 

َجٖل 
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إََِلَٰٓ أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َسّم ا فَٱۡكُتُبوهُۚ َوَۡلَۡكُتب بَّۡيَنُكۡم ََكتُِبۢ َيَٰٓ  مُّ

ِي َعلَۡيهِ ٱۡۡلَقُّ  ۚ َفۡلَيۡكُتۡب َوَۡلُۡملِِل ٱَّلَّ ُ ن يَۡكُتَب َكَما َعلََّمُه ٱَّللَّ
َ
َب ََكتٌِب أ

ۡ
بِٱۡلَعۡدِلِۚ َوَٗل يَأ

َ َربَُّهۥ َوَٗل َيۡبَخۡس ِمۡنُه َشۡ  ِ َوَۡلَتَِّق ٱَّللَّ ۡو ٔ ٔااۚ فَإِن ََكَن ٱَّلَّ
َ
ا أ ۡو َععِيف 

َ
ا أ ي َعلَۡيهِ ٱۡۡلَقُّ َسفِيه 

ن يُِملَّ ُهَو فَۡلُيۡملِۡل َوَِلُُّهۥ بِٱۡلَعۡدِلِۚ َوٱۡستَۡشِهُدواْ َشِهيَديِۡن ِمن ر َِجالُِكۡمۖۡ فَإِن 
َ
َٗل يَۡسَتِطيُع أ

َهدَ  ن تَۡرَعۡوَن ِمَن ٱلشُّ تَاِن ِممَّ
َ
َِر لَّۡم يَُكونَا رَُجلَۡۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ َُٰهَما َفُتَذك  ن تَِضلَّ إِۡحَدى

َ
آءِ أ

ْۚ َوَٗل تَۡس  َهَدآُء إَِذا َما ُدُعوا َب ٱلشُّ
ۡ
ۚ َوَٗل يَأ ۡخَرىَٰ

ُ
َُٰهَما ٱۡۡل ۡو إِۡحَدى

َ
ا أ ن تَۡكُتُبوُه َصغِري 

َ
ْ أ ٔ َُٔمٓوا

 
َ
َهََٰدةِ َوأ ۡقَوُم لِلشَّ

َ
ِ َوأ ۡقَسُط ِعنَد ٱَّللَّ

َ
َٰلُِكۡم أ َجلِهِۦۚ َذ

َ
ن تَُكوَن َكبرِي ا إََِلَٰٓ أ

َ
ٓ أ ٗلَّ تَۡرتَابُٓواْ إِٗلَّ

َ
ۡدََنَٰٓ أ

ْ إَِذا  ۡشِهُدٓوا
َ
ۗ َوأ ٗلَّ تَۡكُتُبوَها

َ
ةا تُِديُروَنَها بَۡيَنُكۡم فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ تَِجََٰرة  َحاِِضَ

ْ فَإِنَُّهۥ فُُسوُقۢ  ۖۡ  َتَباَيۡعُتۡمۚ َوَٗل يَُضٓارَّ ََكتِٞب َوَٗل َشِهيٞدۚ ِإَون َتۡفَعلُوا َ ْ ٱَّللَّ بُِكۡمۗ َوٱتَُّقوا

ٍء َعلِيٞم   ِ َشۡ
ُ بُِكل  ۗ َوٱَّللَّ ُ  ٢٨٢َوُيَعل ُِمُكُم ٱَّللَّ

 

Artinya: 

 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 
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janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri 

tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. 

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). 

Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 

seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang 

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 

mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak 

ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila 

kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika 

kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan 

pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.  

 Dari surat Al-Baqarah dapat kita lihat islam juga mengajarkan bagaimana 

cara pencatatan atau laporan keuangan yang benar dan dianjurkan dalam islam. 
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1  

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

    Penelitian Independen Dependen 

1 Lentina 

Simbolan 

and 

Purwanto 

(2018) 

The Influence Of 

Macroeconomic  

factors On Stock 

Price : Real Estate 

And Property 

Companies 

Inflation 

Rate, Interest 

Rate, 

Exchange 

Rate,GDP 

Rate. 

Stock 

Price 

Tingkat bunga, tingkat inflasi, 

nilai tukar, dan tingkat 

pertumbuhan(GDP)memiliki 

pengaruh positif terhadap 

harga saham dan tingkat 

singnifikasi untuk  

pengaruh tersebut.Pengujian 

parsial mengungkapkan  

bahwa tingkat bunga, tingkat  

inflasi, dan nilai tukar  

memiliki signifikansi pada  

harga saham, sementara  

tingkat pertumbuhan (GDP)  

ditemukan tidak signifikan 

2 Mudji Utami 

dan mujilah 

rahayu 

(2003) 

 
 
 

Peranan 

profibilitas suku 

bunga, inflasi dan 

nilai tukar dalam 

mempengaruhi 

pasar modal di 

Profibilitas, 

suku bunga, 

inflasi dan 

nilai tukar  

Harga 

sahaam 

Profibilitas, suku bunga, nilai  

tukar secara bersama  

mempengaruhi harga saham  

badan usaha secara signifikan. 
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indoenesia selama 

krisis ekonomi, 

Jurnal ekonomi 

manajemen vol.5 

no 2 

3 Purnamawati 

dan werastuti 

(2013) 

Faktor 

fundamental 

ekonomi makro 

terhadap harga 

saham LQ45 

Laju 

pertumbuhan 

ekonomi, 

inflasi, Kurs, 

tingkat suku 

bunga 

Harga 

Saham 

Kurs berpengaruh secara  

signifikan terhadap IHSG,  

sedangkan tingkat inflasi, suku  

bunga SBI dan pertumbuhan  

produk domestik tidak  

berpengaruh terhadap indek  

harga saham gabungan. 

4 Edi sugiarto, 

Muhammad 

galang 

perdana, abid 

muhtarom 

(2019) 

Analisis pengaruh 

profitabilitas 

terhadap harga 

saham pada 

perusahaan 

manufaktur di 

BEI 

ROA,ROE, 

ROI, Gross 

profit 

margin, 

operating 

profit margin 

.Npm 

Harga 

Saham 

ROE.ROI,GPM,NPM, 

berpengaruh signifikan dan 

 positif terhadap  

harga saham. ROA dan  

OPM berpengaruh dan  

negatif terhadap harga saham. 

5 Putri lamsari 

hutasoit, 

cindia sinaga 

(2019) 

Pengaruh net 

profit margin, non 

performing loan, 

dan capital 

adequacy ratio, 

terhadap harga 

net profit 

margin, non 

performing 

loan, capital 

adequacy 

ratio, 

Harga 

Saham 

Hasil uji hipotesis secara  

Simultan NPM,NPL, 

CAR, berpengaruh  

signifikan terhadap harga saham.  

Uji hipotesis secara parsial  

NPM, CAR tidak berpengaruh 
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saham pada 

perusahaan 

perbankan di BEI 

dan tidak signifikan terhadap  

harga saham. 

6 Elin indah 

bagus 

permatasari 

dan taufik 

akbar (2019) 

Pengaruh variabel 

fundamental 

terhadap harga 

saham perusahaan 

manufaktur di 

BEI 

ROA, DER, 

Book value 

per share, 

NPM 

Harga 

Saham 

ROA, DER dan BVS  

berpengaruh signifikan  

terhadap harga saham  

sedangkan NPM tidak  

berpengaruh signifikan  

terhadap harga saham 

7 Wiwi 

Warsiati 

Dan Resmi 

Ranti 

Rosalina 

(2019) 

Pengaruh capital 

adequacy ratio 

(CAR), Loan to 

deposit ratio 

(LDR) dan return 

on asset (ROA) 

terhadap harga 

saham perusahaan 

perbankan 

terdaftar di bei 

Capital 

Adequacy 

Ratio 

(CAR), 

Loan To 

Deposit 

Ratio 

(LDR), 

Return On 

Assets 

(ROA) 

Harga 

Saham 

tidak terdapat pengaruh 

(CAR) terhadap harga saham, 

terdapat pengaruh (LDR) 

terhadap harga saham, 

terdapat pengaruh (ROA) 

terhadap harga saham, 

terdapat pengaruh (LDR)  

terhadap harga saham. 

8 Vika 

qorinawati, 

dan 

Pengaruh kinerja 

keuangan 

terhadap harga 

saham (studi 

Likuiditas 

(CR), 

Profitabilitas 

(ROA), 

Harga 

saham 

Likuiditas berpengaruh 

positif terhadap harga saham, 

diterima. Profibilitas 

berpengaruh positif terhadap 

harga saham, diterima. 
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Aqustinus 

Santosa 

Adiwibowo 

(2019) 

empiris pada 

emiten yang 

konsisten masuk 

dalam indeks 

LQ45 tahun 2015-

2017) 

Aktivitas 

(TATO) 

 

Aktifitas berpengaruh positif 

terhadap harga saham, ditolak 

 

 

 

 

 

 

 

9 Harsi 

Romli, 

Monica 

Kurniawan, 

Iwan 

Efriady 

(2017) 

Pengaruh 

profitabilitas 

terhadap harga 

saham pada bank 

pembangunan 

daerah yang 

terdaftar di BEI 

ROA, ROE, 

Beban 

Operasional 

dibagi 

Pendapatan 

Operasional 

(BOPO) 

Harga 

saham 

(ROA) berpengaruh terhadap 

harga saham, (ROE) tidak 

berpengaruh terhadap harga 

saham, (BOPO) tidak 

berpengaruh terhadap harga 

saham. 

Secara simultan rasio 

(ROA,ROE DAN BOPO) 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham. 

10 Siti Hayati 

Efi Friantin, 

Victoria 

Prasasty 

Artha 

Ratnasari 

(2019) 

Pengaruh non 

performing loan, 

return on asset 

dan capital 

adequacy ratio 

terhadap harga 

saham pada bank 

umum yang 

terdaftar di bei.  

NPL, ROA, 

CAR 

Harga 

saham  

(NPL) berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap 

harga saham.  

(ROA) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga 

saham. 

(CAR) berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap 

harga saham. 
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11 Sari Puspita 

Dewi, 

Rahmat 

Hidayat 

(2014) 

Pengaruh net 

profit margin dan 

return on asset 

terhadap harga 

saham pada 

perusahaan 

otomotif yang 

terdaftar di bei 

NPM, ROA Harga 

saham 

Secara simultan dan parsial 

NPM dan ROA berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap harga saham. 

12 Suryadarma

n Yusuf, 

Matrodji H. 

Mustafa 

(2019) 

Analisis pengaruh 

ROE, TATO, 

DER dan size 

terhadap harga 

saham perusahaan 

sektor transportasi 

yang terdaftar di 

bei 2013-2017 

ROE, Total 

Asset 

Turnover 

(TATO), 

Debt to 

Equity 

Ratio 

(DER), 

Ukukuran 

Perusahaan 

(SIZE) 

Harga 

saham 

TATO dan DER, tidak 

berpengaruh terhadap harga 

saham. Namun, ROE dan 

SIZE berpengaruh signifikan 

positif terhadap harga saham. 

13 Edduar 

Hendri 

(2015) 

Pengaruh debt to 

asset ratio (DAR), 

long term debt to 

equity 

ratio(LTDER) 

dan net profit 

margin  terhadap 

harga saham pada 

Debt to 

Asset Ratio 

(DAR), 

Long Term 

Debt to 

Equity 

Ratio 

(LTDER), 

(NPM) 

Harga 

saham 

DAR, LTDER, NPM secara 

bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham. Secara parsial hanya 

NPM berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. DAR 

dan LTDER berpengaruh 

tidak signifikan terhadap 

harga saham 
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perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di bursa 

efek indonesia. 

14 Yuni 

Racmawati 

(2018) 

Pengaruh inflasi 

dan suku bunga 

terhadap harga 

saham pada 

perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di LQ45  

di BEI 

Inflasi, suku 

bunga 

Harga 

saham 

Inflasi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap harga 

saham, suku bunga 

berpengaruh negatif dan dan 

signifikan terhadap harga 

saham. Inflasi dan suku 

bunga berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap harga 

saham. 

15 Haryetti 

(2012) 

Analisis pengaruh 

kinerja keuangan 

terhadap harga 

saham pada 

perusahaan 

perbankan yang 

go publik di bei 

(CAR), 

Return On 

Risked 

Assets 

(RORA), 

(NPL), 

(ROE),Loan 

Deposit to 

Ratio(LDR)

,(GWM). 

Harga 

saham 

Enam variabel berpengaruh 

signifikan yaitu CAR, RORA, 

ROE, LDR. Sedangkan NPL, 

dan GWM tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham. Secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel 

ROE berpengaruh paling 

dominan terhadap harga 

saham. 

16 Yuni 

Yolanda 

sari, Budi 

Pengaruh kinerja 

keuangan 

terhadap harga 

saham pada sektor 

perbankan 

(NPL), 

(LDR), 

(ROA), Net 

Interest 

Margin 

Harga 

saham 

(NPL) terdapat pengaruh 

yang negatif dan signifikan. 

(LDR) terdapat pengaruh 

yang negatif. 
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Yanti, Liza 

Zulbahri. 

(2018) 

BUMN di BEI 

tahun 2012-2016 

(NIM), 

(CAR). 

(ROA) tidak terdapat 

pengaruh yang negatif dan 

signifikan. 

(NIM) tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan. 

(CAR) terdapat pengaruh 

yang negatif dan signifikan. 

Secara bersama (simultan) 

bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel 

NPL,LDR,ROA,NIM,CAR 

terhadap harga saham. 
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2.3 Disain Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dibuat suatu disain penelitian 

yang menggambarkan hubungan antara variabel independen yaitu Exchange Rate, 

Pertumbuhan Gross domestic Product, Return On Equity dan Net Profit Margin  

terhadap variabel dependen yaitu Harga saham dengan desaian penelitian sebagai 

berikut : 

Gambar 2.3.1 : Disain Penelitian 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I. Hipotesis  

 

 

 

2.4 Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Exchange Rate terhadap Harga Saham 

 Kurs adalah mata uang asing terhadap mata uang domestik (Halim,2007:212). 

Nilai tukar rupiah dirasakan sangat penting pada saat ini karena perekonomian dan 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Exchange Rate 

Net Profit Margin 

Pertumbuhan Gross 

Domestic Product  

Return On Equity 

Harga Saham 
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bisnis telah terjadi di lintas negara, dan karena setiap negara memiliki mata uang 

berbeda, maka kebutuhan pada pertukaran satuan mata uang semakin penting. 

 Nilai Tukar (exchange Rate) menentukan jumlah unit dari suatu mata uang 

yang dapat dibeli dengan satu unit mata uang lain, (Brighan, 2006:365). Hubungan 

nilai tukar dengan harga saham dimana saat ini nilai tukar terdepresi maka harga 

saham akan naik dan pada saat nilai tukar mengalami apresiasi maka harga saham 

turun. Para ekonomi lain yakin bahwa apresiasi mata uang dalam sistem nilai tukar 

mengambang akan mempengaruhi daya saing produk lokal secara internasional dan 

posisi neraca perdagangan. Nantinya, aliran kas perusahaan di masa akan datang 

akan terpengaruhi karena buruknya output rill dan hal ini menurun harga saham. 

Intinya, model tersebut menyimpulkan bahwa nilai tukar berpengaruh pada harga 

saham (Saini dkk,2002) 

 Hubungan nilai tukar terhadap harga saham dapat juga dilihat dari penelitian 

yang dilakukan oleh  Utami (2003) dan Kewal (2012). Berdasarkan hasil 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Tingginya nilai tukar mata uang asing akan mendorong para 

investor untuk lebih memilih investasi di pasar uang (mata uang asing) dan ini 

mengakibatkan turunnya harga saham secara signifikan. 

 H1 = Exchange Rate berpengaruh terhadap harga saham pada 

 perusahaan perbankan yang listing di BEI. 

2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) terhadap harga 

saham 
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  Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) 

adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam 

perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2007:17). 

 Pertumbuhan GDP yang cepat merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan 

ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi baik, maka daya beli masyarakat pun akan 

meningkat, dan ini merupakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk 

meningkat penjualan.  

 Hubungan Gross domestic product terhadap harga saham, dengan 

meningkatnya penjualan perusahaan, maka perusahaan memperoleh keuntungan 

juga akan meningkat. Jika keuntungan perusahaan meningkat maka itu akan 

mempengaruhi maka itu akan mempengaruhi investor dalam memilih saham 

perusahaan tersebut dan menanam modal disana. Dari situ pula secara tidak 

langsung akan mempengaruhi gerak harga saham. 

 Meningkatnya GDP akan berpengaruh positif terhadap pendapatan konsumen 

karena dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan, hal ini akan 

memberikan optimisme yang tinggi dan juga memacu sentiment pasar sehingga 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap pasar ekuitas. 

 Menurut widioatmodjo apa bila terjadi resesi dunia maka kondisi ekonomi 

makro suatu negara akan surut yang ditandai denan rendahnya pertumbuhan GDP 

bahkan GDP. Hal tersebut menunjukan menurunnya kemampuan berproduksi dan 

berkonsumsi masyarakat. 

 Lentina Simbolon and Purwanto (2018) yang meneliti antara variabel tingkat 

bunga, tingkat inflasi, dan pertumbuhan Gross Domestic Product, menemukan 
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adanya pengaruh positif antara pertumbuhan Gross Domestic Product terhadap 

harga saham. Dengan meningkatnya kinerja ekonomi yang dicerminkan oleh 

pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP), investor cenderung akan lebih 

banyak berinvestasi di pasar modal. Dengan meningkatnya Pertumbuhan Gross 

Domestic Product (GDP) juga dapat mengakibatkan naiknya daya beli masyarakat 

yang imbasnya bisa saja di rasakan oleh pasar saham. 

 Berdasarkan pengertian diatas maka hipotesis penelitian sebagai berikut : 

 H2 = Pertumbuhan Gross domestic Product (GDP) berpengaruh 

 terhadap Harga Saham pada perusahaan perbankan yang listing di BEI. 

2.4.3 Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap harga saham 

 Edi Sugiarto  (2019) yang meneliti variabel Return On asset, Return On 

equity , Return invesment , gross profit margin, operating profit margin, net profit 

margin adanya pengaruh positif antara Return On Equity terhadap Harga Saham.  

 Profibilitas menggambarkan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan yang tergambar setiap perlembar saham. Setiap 

perubahan harga saham salah satunya dipengaruhi oleh faktor internal disebut juga 

faktor fundamental, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan dapat 

dikendalikan oleh manajemen perusahaan serta ditunjukkan dalam laporan 

keuangan. Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Edi sugiarto 

(2019) yang menyimpulkan bahwa Return On equity  (ROE) berpengaruh terhadap 

harga saham berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah  
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 H3 = Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap Harga Saham 

 pada perusahaan perbankan yang listing di BEI. 

2.4.4 Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap harga saham 

 Muhammad galang pradana (2019) yang meneliti variabel Return On asset, 

Return On equity , Return invesment , gross profit margin, operating profit margin, 

net profit margin adanya pengaruh positif antara Net Profit Margin terhadap Harga 

Saham. Net profit margin yang tinggi dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang 

bagus karena rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan 

laba bersih yang besar melalui aktivitas penjualannya. Sehingga jika NPM 

perusahaan baik maka saham perusahaan tersebut banyak diminati investor dan 

akan menaikkan harga saham perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan yang 

dilakukan oleh muhammad galang pradana (2019) yang menyimpulkan bahwa net 

profit margin (NPM) berpengaruh terhadap harga saham berdasarkan uraian 

tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah  

 H4 = Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap Harga Saham 

 pada perusahaan perbankan yang listing di BEI. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

  Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, yang dimana 

 pengujian hipotesis menurut Uma Sekaran (2009) adalah penelitian yang 

 termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan 

 tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan 

 (independesi ) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. 

  Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yaitu hubungan sebab 

 akibat dimana terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel yang 

 dimaksud adalah independent variable (variabel bebas) yaitu variabel yang 

 mempengaruhi dan Dependent variable (variabel terikat ) yaitu variabel yang 

 dipengaruhi. Uma Sekaran (2009) studi kausal dimana peneliti ingin 

 menemukan penyebab dari suatu atau lebih masalah maksud penelitian  ini agar 

 mampu menyatakan bahwa variabel X menyebab variabel Y. 

3.2 Populasi dan Sampel  

 Sugiyono (2017:80), menyatakan Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini perusahaan yang listing di bursa efek indonesia. 
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 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, yang dimaksud 

dengan purposive sampling adalah metode penentuan sampel dengan menetapkan 

kriteria tertentu sesuai yang dikehendaki oleh peneliti dan tujuan dilakukannya 

pemilihan sampel dengan metode ini adalah agar data yang resprentatif sesuai 

kriteria yang dimaksud Indriantoro dan Supomo (2002:115). Penentuan kriteria 

sampel diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam penentuan 

sampel, yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil penelitian ini.  

Adapun kriteria yang membatasi pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2018. 

2. Perusahaan perbankan yang tidak  listing secara continue periode 2016-

2018. 

3. Perusahaan Perbankan yang tidak lengkap harga saham selama periode 

2016-2018 
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Tabel III.1.1 

Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria 

NO Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2018 

45 

2 Perusahaan perbankan yang tidak listing secara 

continue periode 2016-2018. 

(5) 

3 Perusahaan Perbankan yang tidak lengkap harga saham 

selama periode 2016-2018 

(17) 

 Jumlah Sampel 23 

 Jumlah observasi 23 X 3 69 

Sumber : data olahan 
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Tabel III.1.2 

Daftar Perusahaan Sampel Penelitian 

NO KODE NAMA BANK 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 

2 AGRS Bank Agris Tbk. 

3 ARTO Bank Artos Indonesia Tbk. 

4 BABP Bank MNC Internasional Tbk. 

5 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

7 BBHI Bank Harda Internasional Tbk. 

8 BBKP Bank Bukopin Tbk. 

9 BBMD Bank mestika Dharma Tbk. 

10 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

11 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

12 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

13 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk. 

14 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

15 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. 

16 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

17 BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 

18 BNII Bank Maybank Tbk. 

19 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

20 BNLI Bank Permata Tbk. 

21 BSIM Bank Sinarmas Tbk. 

22 MEGA Bank Mega Tbk. 

23 BINA Bank Ina Perdana Tbk. 

Sumber: www.idx.co.id 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Jenis data dan sumber data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter 

(dokumentary data yang berupa penelitian terdahulu). Data dokumenter adalah  

jenis data penelitian yang diperoleh yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-

surat, notulen, hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program (Indriantoro 

dan Supomo,2002 : 146) 

  Sumber data yang digunakan data sekunder dimana data merupakan 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh 

dan dicatat dari pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan dan 

daftar harga saham publikasi (Indonesian Capital Market Directory), pusat 

informasi modal (PIPM). 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan penelusuran data yang sudah di 

dokumentasikan oleh perusahaan baik itu bersifat kuantitatif maupun kualitatif. 

Teknik pengambilan data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini 

dan dipublikasikan di bursa efek indonesia. 

  Untuk data Kurs (Exchange Rate) diperoleh situs resmi Bank Indonesia 

(www.bi.go.id), untuk data pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) diperoleh 

Bank Indonesia dan BPS dan untuk Return On Equity (ROE), Net Profit Margin 

(NPM) diperoleh Ringkasan Performa Perusahaan Tercatat. 

http://www.bi.go.id/
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 3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran variabel  

   Defenisi Operasional Variabel adalah defenisi dari variabel-variabel yang 

 digunakan dalam penelitian ini, dan menunjukkan cara pengukuran dari masing-

 masing variabel tersebut, pada saat indikator dihasilkan dari data sekunder dan 

 dari suatu perhitungan terhadap formulasi yang mendasarkan pada konsep teori. 

 Pengertian dari masing-masing variabel ini adalah : 

1. Exchange Rate (X1) 

Yang dimaksud dengan variabel Nilai Tukar adalah harga mata uang 

dollar Amerika Serikat dalam mata uang domestik yaitu Rupiah. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan Kurs tengah dollar US 

terhadap rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setiap bulannya 

kemudian  di rata-ratakan pertahun . Dengan rumus seperti berikut : 

 𝐾𝑢𝑟𝑠 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ =
𝐾𝑢𝑟𝑠 𝐽𝑢𝑎𝑙+𝐾𝑢𝑟𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑖

2
 

 Sumber : www.bi.go.id 

 

2.    Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) (X2) 

Yang dimaksud dengan variabel Pertumbuhan Gross Domestic Product 

(GDP) adalah proses kenaikan output perkapita jangka panjang. Variabel 

ini diukur dengan data Tahunan produk domestik bruto yang dikeluarkan 

oleh badan pusat statistik. Rumus yang digunakan pertumbuhan Gross 

Domestic Product (GDP) berdasarkan metode pengeluaran sebagai 

berikut : 
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Rumus : Pertumbuhan GDP 

  

 

  
 

Sumber : Buku Hubungan kausalitas Toda-yamato anggaran pendidikan,   

 kesehatan dan Gross Domestic product di indonesia tahun 2018 

  Dimana : 

  Gt  = Pertumbuhan Ekonomi periode t (tahunan) 

  PDBT = PDB periode t (berdasarkan harga kostan) 

  PDBT-1 = PDB satu periode sebelumnya  

3.   Return On Equity (ROE) (X3) 

Yang dimaksud dengan variabel Return On Equity (ROE) adalah 

menunjukkan tingkat pengembalian yang dihasilkan manajemen 

perusahaan atas modal yang ditanam oleh pemegang saham, sesudah 

dipotong kewajiban kreditur. 

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik 

perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.  

Rumus dari Return On Equity (ROE) sebagai berikut: 

Return On Equity =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

 sumber: Jusuf, Jofie. 2014. Analisis Kredit Untuk Kredit (account) Officier 

4.   Net Profit Margin (NPM) (X4) 

Yang dimaksud dengan variabel Net Profit Margin (NPM) adalah 

merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan Bank untuk 

menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokok Bank. Selain itu 

GT =
𝑃𝐷𝐵𝑡−𝑃𝐷𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝐵𝑡−1
𝑋100% 
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rasio ini digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan bersih yang 

diperoleh atau rasio yang digunakan untuk menganalisa laporan 

keuangan yaitu perbandingan antara laba bersih dan penjualan. Berikut 

rumusnya. 

 𝑁𝑃𝑀 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 
𝑥100% 

 Sumber : Jusuf, Jofie. 2014. Analisis Kredit Untuk Kredit (account) Officier 

5. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen diwakili oleh harga saham, dalam hal ini yang akan 

digunakan adalah harga rata-rata saham tahunan yaitu dengan membagi 

dua jumlah harga pasar tertinggi pada tahun tertentu dan harga pasar 

terendah pada tahun yang sama sehingga diperoleh nilai yang akan 

dijadikan sebagai variabel dependen. 

3.5 Analisis Data 

 Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan melakukan 

analisis deskriptif kuntitatif dan regresi data panel untuk mengukur pengaruh 

variabel independen dan variabel dependen yang dinyatakan dengan angka-angka 

yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan 

Program pengelolah data statistik yang dikenal dengan eviews. Data panel adalah 

jenis data yang merupakan gabungan dari time series (runtut waktu ) dan cross 

section (data silang). Metode-metode yang digunakan yaitu : 
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3.6. Statistik Deskriptif 

 Menurut Ghozali (2013:19) analisa statistik deskriptif memberikan gambaran 

atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata 

(mean), dan standar deviasi. 

3.7 Asumsi Klasik  

 Model regresi memilik beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian 

bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak 

bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

 3.7.1 Uji Normalitas  

   Menurut Ghozali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

 dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

 normal. Menurut Gujarati (2013) uji normalitas residual metode ordinary least 

 square secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh 

 Jarque-Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera  yang merupakan 

 asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual ordinary least Square. Uji 

 ini dengan melihat probabilitas jarque bera (JB) sebagai berikut : 

a) Bila probabilitas > 0.05 maka signifikan, H0 diterima atau data 

berdistribusi normal 

b) Bila probabilitas < 0.05 maka signifikan, H0 ditolak atau data 

berdistribusi tidak normal. 
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 3.7.2 Heteroskedastisitas  

  Menurut Ghozali (2013:139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

 apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

 pengamatan ke pengamatan lain. jika varian dari residual satu pengamatan ke 

 pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

 heteroskedastisitas. Menurut winarno (2015) pengujian ini dilakukan dengan 

 Glejer yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan absolut 

 residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi 

 dengan nilai prediksi, sedangkan absolut adalah nilai mutlak. Uji Glejer 

 digunakan untuk meregresi nilai obsolut residual terhadap variabel depanden. 

 Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejer > 0.05 makan terkandung 

 heteroskedastisitas. 

 3.7.3 Multikolinieritas  

  Menurut Ghozali (2013:105) Uji 3.7.3 Multikolinieritas  bertujun untuk 

 menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

 (indepenen).  Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

 variabel independen. Menurut Gujarati (2013) jika koefisien korelasi antar 

 variabel bebas > 0.8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah 

 multikolinearitas, sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 maka model bebas dari  

 multikolinieritas. 
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 3.7.4 Autokorelasi 

  Menurut Ghozali (2013:110) uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah 

 dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

 periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Menurut 

 Gujarati (2013) salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya  

 Autokorelasi adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange 

 Multiplier. Apabila nilai probabilitas > ɑ = 5% berarti tidak terjadi autokorelasi. 

 Sebaliknya nilai probabilitas < ɑ 5% berarti autokorelasi. 

3.8 Pemilihan Model Data Panel 

 3.8.1 Model Data Panel  

   Terdapat tiga pendekatan dalam proses mengestisimasi regresi data panel 

 yang dapat digunakan yaitu pooling least square (Model Common Effect ), 

 model Fixed Effect, dan model Rondom Effect. 

 a. Model Common Effect  

   Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu ) 

 merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal 

 karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan data cross section 

 tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat digunakan 

 metode Ordinary Least Square (OLS) dalam mengestimasikan data panel. 

    Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi individu maupun 

 waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai 
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 kurun waktu, dengan mengkombinasikan data time seris dan data cross section 

 tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, model persamaan regresinya 

 adalah : 

  Yit = β0 + β1X1it + β2X2it +....+βndit + eit 

 b. Model Fixed Effect 

   model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut 

 dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect adalah teknik 

 mengestimasi data panel dengan menggunkan variabel dummy untuk 

 menangkap adanya adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed Effect ini 

 didasarkan adanya perbedaan intersep antar perusahaan maupun intersepnya 

 sama antar waktu. Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa 

 koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model Fixed 

 Effect dengan teknik Least Square Dummy variabel (LSDV). Least Square 

 Dummy variabel  adalah regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan variabel 

 Dummy imi sangat berguna dalam mengambarkan efek perusahaan investasi. 

 Model Fixed Effect dengan Least Square Dammy Variabel (LSDV) dapat ditulis   

 sebagai berikut : 

  Yit = β0 + β1X1it + β2X2it +....+βndit + eit 

 c. Model Random Effect  

   Pada saat model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya 

 derejat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi efisiensi 

 parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan 
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 pendekatan estimasi Random Effect. Pendekatan estimasi Random Effect ini 

 menggunkan variabel gangguan (error terms).variabel gangguan ini mungkin 

 akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. Penulisan konstan 

 dalam model Random Effect tidak lagi tetap, tetapi bersifat random sehingga 

 dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut : 

  Yit = β0 + β1X1it + β2X2it +....+βndit + µi 

 3.8.2 Uji Spesifikasi Model  

   Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model mana yang 

 paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. ada tiga uji (test) yang dapat 

 dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE,FE atau RE) 

 berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu : F Test (Chow Test), 

 Hausmen Test, Langrangge Multiplier (LM) Test. 

a. Chow Test 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect dan 

metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai 

berikut : 

H0 : Metode Cammon Effect  

H1 : Metode Fixed Effect  

Jika nilai p-value cross section chi square < ɑ = 5%, atau probabilitas (p-

value) F test < ɑ =5% maka H0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa 

metode yang digunakan adalah metode fixed effect. 
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Jika nilai p-value cross section Chi Square ≥ ɑ =5% maka H0 diterima 

atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode 

Cammon effect. 

b. Husman test 

Uji Hausmen digunakan untuk menentukan apakah metode Random 

Effect atau metode Fixed Effect yang sesusai, dengan ketentuan 

pengambilan keputusan sebagai berikut. 

H0 : Metode Random effect 

H1 : Metode Fixed effect 

Jika nilai p-value cross section random < ɑ = 5% maka H0 ditolak atau 

metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Tetapi, jika nilai p-

value cross section random ≥ ɑ 5% maka H0 diterima atau metode yang 

digunakan adalah metode random effect. 

c. Lagrangge Multiplier (LM) Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect atau model 

cammon effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini didasarkan pada 

distribusi chi Squares dengan degress of freedom sebesar jumlah variabel 

independen. Ketentuan pengambilan keputusan pada uji LM ini adalah 

sebagai berikut : 

H0 : Metode Random Effect  

H1 : Metode Fixed Effect  

Jika nilai LM statistik lebih besar nilai kritis chi-squar, maka kita 

menolak hipotesis nol. Artinya estimasi yang tepat untuk regresi data 
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panel adalah random effect. Jika uji LM lebih kecil dari nilai statistik chi-

squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nol. Artinya 

Estimasi random effect dengan demikian tidak dapat digunakan untuk 

regresi data panel, tetapi digunakan metode cammon effect. 

3.9 Uji Hipotesis 

  Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 

  3.9.1 Analisis Regresi Data Panel 

 Data panel dapat didefeniskan sebagai gabungan antara data silang (cross 

 section ) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain dari panel adalah 

 pool data, kombinasi data cross-section dan time series, micropanel data, 

 longitudinal data, analisis even history dan analisis cohort. Menurut secara 

 umum dengan menggunakan data panel ini kita akan menghasilkan interp dan 

 slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. 

 Oleh karena itu, didalam mengestimasikan persamaan akan sangat tergantung 

 dari asumsi yang kita tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya 

 (winarno,2015). Persamaan regresi data panel sebagai berikut : 

Y= ɑ + β1X1it+β2X2it+β3X3it+β4X4it+eit 
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Keterangan :  

 Y   = Harga Saham 

 X1it   = Exchange Rate  

 X2it   = Pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) 

 X3it   = Return On Equity (ROE) 

 X4it   = Net Profit Margin (NPM) 

 ɑ   = Kontanta 

  eit   = Eror atau Variabel Gangguan 

 β1,β2,β3,β4  = Koefisein Regresi  

 3.9.2 Uji Parsial (t Test ) 

   Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

 seberapa  jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara 

 individual dalam  menerangkan variasi variabel dependen, artinya, apakah 

 suatu variabel  independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

 variabel dependen. Kaidah keputusan Statistik uji t: 

a. Jika thitung > ttabel maka Ho ditolak berarti ada hubungan yang signifikan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

b. Jika thitung < ttabel maka Ho diterima berarti tidak ada hubungan yang 

signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dengan tingkat 

kepercayaan (ɑ) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (ɑ)=0,05  

 3.9.3 Uji Simultan (F test) 

   Menurut Ghozali (2013) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

 apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam  model 
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 mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau  terikat. 

 Uji F dapat diketahui dengan membandingkan signifikan dari hasil perhitungan 

 dengan angka 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka secara 

 simultan variabel bebas mampu berpengaruh terhadap variabel terikat. 

 Sebaliknya apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka secara serempak 

 variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

 3.9.4 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

   Menurut Ghozali (2013:97) Koefisien Determinasi (R2) pada intinya 

 mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

 dependen. Nilai Koefisien Determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

 kecil berarti kemampuan variabel-variabel indepeden dalam menjelaskan variasi 

 variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

 variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

 untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh exchange rate, 

pertumbuhan gross domestic product, return on equity, dan net profit margin 

terhadap harga saham. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan 

pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Exchange rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. 

Hasil ini menjelaskan semakin besar exchange rate dapat mempengaruhi 

dan menurunkan nilai harga saham. 

2. Pertumbuhan gross domestic product berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. Hasil ini menjelaskan semakin besar pertumbuhan 

gross domestic product dapat mempengaruhi dan meningkatkan nilai 

harga saham. 

3. Return on equity tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil 

ini menjelaskan tinggi atau rendahnya rasio return on equity tidak dapat 

mempengaruhi nilai harga saham. 

4. Net profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil ini menjelaskan tinggi atau rendahnya rasio net profit margin tidak 

dapat mempengaruhi nilai harga saham. 

5. Exchange rate, pertumbuhan gross domestic product, return on equity, dan 

net profit margin berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. 
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5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya: 

1. Disarankan pada perusahaan perbankan dapat meningkatkan harga saham 

dengan cara memperhatikan nilai dari kurs dan pertumbuhan GDP.  

2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi seluruh 

perususahaan perusahaan yang terdaftar di BEI, hal ini dikarenakan pada 

penelitian ini hanya menjadikan satu sektor yaitu perbankan yang dijadikan 

objek penelitian. 

3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan 

indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat menjadi 

lebih generalisasi. 
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HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

Sample: 2016 2018

Harga Saham
Exchange

Rate GDP ROE NPM

Mean 2793.072 13646.72 5.090000 6.112609 12.87797
Maximum 26000.00 14249.30 5.170000 73.10000 149.3600
Minimum 50.00000 13307.20 5.030000 -54.70000 -67.07000
Std. Dev. 4969.818 430.3654 0.059310 13.63614 24.37236

Observations 69 69 69 69 69

HASIL ASUMSI KLASIK

1. Hasil Uji Normalitas

0

2

4

6

8

10
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Series: Residuals
Sample 1 69
Observations 69

Mean -2.74e-16
Median -0.053402
Maximum  1.002911
Minimum -1.668312
Std. Dev.  0.566510
Skewness -0.152669
Kurtosis  2.898202

Jarque-Bera  0.297833
Probability  0.861641

2. Hasil Uji Multikolinieritas

ER GDP ROE NPM

ER 1.000000 0.783252 -0.021855 0.013883
GDP 0.783252 1.000000 -0.007270 0.037843
ROE -0.021855 -0.007270 1.000000 0.663035
NPM 0.013883 0.037843 0.663035 1.000000



3. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 4.919726 Prob. F(2,62) 0.0604
Obs*R-squared 9.450547 Prob. Chi-Square(2) 0.0689

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Sample: 1 69
Included observations: 69
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -1.984265 18.42223 -0.107710 0.9146
ER -8.52E-05 0.000769 -0.110704 0.9122

GDP 0.625113 5.615894 0.111311 0.9117
ROE -0.000592 0.018797 -0.031485 0.9750
NPM -0.002382 0.010566 -0.225402 0.8224

RESID(-1) 0.316572 0.131673 2.404230 0.0692
RESID(-2) 0.143546 0.125471 1.144061 0.2570

R-squared 0.136964 Mean dependent var -2.74E-16
Adjusted R-squared 0.053445 S.D. dependent var 0.566510
S.E. of regression 0.551164 Akaike info criterion 1.742358
Sum squared resid 18.83447 Schwarz criterion 1.969006
Log likelihood -53.11135 Hannan-Quinn criter. 1.832277
F-statistic 1.639909 Durbin-Watson stat 1.812325
Prob(F-statistic) 0.151275



4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic 7.464572 Prob. F(4,64) 0.0501
Obs*R-squared 21.95034 Prob. Chi-Square(4) 0.0572
Scaled explained SS 19.50743 Prob. Chi-Square(4) 0.0556

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Sample: 1 69
Included observations: 69

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 11.56631 9.504338 1.216950 0.2281
ER 0.000354 0.000397 0.891353 0.3761

GDP -3.153248 2.897230 -1.088367 0.2805
ROE -0.020557 0.009648 -2.130825 0.0570
NPM 0.018302 0.005429 3.371509 0.0713

R-squared 0.318121 Mean dependent var 0.454052
Adjusted R-squared 0.275503 S.D. dependent var 0.334274
S.E. of regression 0.284525 Akaike info criterion 0.393714
Sum squared resid 5.181091 Schwarz criterion 0.555605
Log likelihood -8.583122 Hannan-Quinn criter. 0.457942
F-statistic 7.464572 Durbin-Watson stat 1.131771
Prob(F-statistic) 0.000053



HASIL PEMILIHAN MODEL DATA PANEL

1. Hasil Model Common

Dependent Variable: Harga Saham
Method: Panel Least Squares
Sample: 2016 2018
Periods included: 3
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 69

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 12.45182 19.50624 0.638350 0.5255
ER 0.000355 0.000815 0.435460 0.6647

GDP -2.868957 5.946135 -0.482491 0.6311
ROE -0.025249 0.019800 -1.275214 0.2068
NPM 0.029354 0.011141 2.634737 0.0105

R-squared 0.321574 Mean dependent var 2.913051
Adjusted R-squared 0.279172 S.D. dependent var 0.687791
S.E. of regression 0.583946 Akaike info criterion 1.831686
Sum squared resid 21.82352 Schwarz criterion 1.993578
Log likelihood -58.19318 Hannan-Quinn criter. 1.895914
F-statistic 7.583996 Durbin-Watson stat 0.918592
Prob(F-statistic) 0.000046



2. Hasil Model Fixed

Dependent Variable: Harga Saham
Method: Panel Least Squares
Sample: 2016 2018
Periods included: 3
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 69

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -9.967667 5.187196 -1.921590 0.0615
ER -0.000503 0.000213 -2.355846 0.0232

GDP 3.883417 1.575003 2.465657 0.0178
ROE 0.014762 0.007930 1.861444 0.0697
NPM -0.009172 0.004809 -1.907339 0.0633

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.972210 Mean dependent var 2.913051
Adjusted R-squared 0.955006 S.D. dependent var 0.687791
S.E. of regression 0.145892 Akaike info criterion -0.725728
Sum squared resid 0.893948 Schwarz criterion 0.148487
Log likelihood 52.03762 Hannan-Quinn criter. -0.378898
F-statistic 56.51266 Durbin-Watson stat 2.399061
Prob(F-statistic) 0.000000



3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 44.696604 (22,42) 0.0000
Cross-section Chi-square 220.461595 22 0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Harga Saham
Method: Panel Least Squares
Sample: 2016 2018
Periods included: 3
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 69

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 12.45182 19.50624 0.638350 0.5255
ER 0.000355 0.000815 0.435460 0.6647

GDP -2.868957 5.946135 -0.482491 0.6311
ROE -0.025249 0.019800 -1.275214 0.2068
NPM 0.029354 0.011141 2.634737 0.0105

R-squared 0.321574 Mean dependent var 2.913051
Adjusted R-squared 0.279172 S.D. dependent var 0.687791
S.E. of regression 0.583946 Akaike info criterion 1.831686
Sum squared resid 21.82352 Schwarz criterion 1.993578
Log likelihood -58.19318 Hannan-Quinn criter. 1.895914
F-statistic 7.583996 Durbin-Watson stat 0.918592
Prob(F-statistic) 0.000046



4. Hasil Model Random

Dependent Variable: Harga Saham
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Sample: 2016 2018
Periods included: 3
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 69
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -7.523789 5.156587 -1.459064 0.1494
ER -0.000412 0.000212 -1.938787 0.0569

GDP 3.154894 1.566002 2.014617 0.0482
ROE 0.008763 0.007700 1.138051 0.2593
NPM -0.004467 0.004646 -0.961495 0.3399

Effects Specification
S.D. Rho

Cross-section random 0.453209 0.9061
Idiosyncratic random 0.145892 0.0939

Weighted Statistics

R-squared 0.053857 Mean dependent var 0.532288
Adjusted R-squared -0.005277 S.D. dependent var 0.175169
S.E. of regression 0.175631 Sum squared resid 1.974157
F-statistic 0.910768 Durbin-Watson stat 1.090840
Prob(F-statistic) 0.463158

Unweighted Statistics

R-squared -0.000595 Mean dependent var 2.913051
Sum squared resid 32.18701 Durbin-Watson stat 0.066906



5. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 0.000000 4 1.0000

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.

ER -0.000503 -0.000412 0.000000 0.0000
GDP 3.883417 3.154894 0.028273 0.0000
ROE 0.014762 0.008763 0.000004 0.0016
NPM -0.009172 -0.004467 0.000002 0.0001
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