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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris pengaruh 

rasio keuangan perusahaan perbankkan yang berupa likuiditas, solvabilitas dan 

profitabilitas terhadap harga saham perusahaan perbankkan di Bursa Efek Indonesia. 

Data yang digunakan yaitu laporan keuangan perbankkan selama tahun 2010 sampai 

2013. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial, Profitabilitas yang 

diproksikan Return On Assets berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham 

perusahaan perbankkan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Loan to Deposit Ratio 

proksi dari likuiditas berpengaruh negatif signifikan, sedangkan solvabilitas yang 

diproksikan Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan perbankkan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Pengaruh likuiditas, 

solvabilitas dan profitabilitas secara bersama-sama terhadap harga saham perusahaan 

yang go publik di Bursa Efek Indonesia adalah 0,123 atau 12,3%, sedangkan sisanya 

sebesar 87,7% dipengaruhi faktor lain. 

 

Kata Kunci :  Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Return On Assets,  

Harga saham 
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ABSTRACT 

 

This research purpose is to get the empirical evidence concerning influence of 

bankking company’s finance by liquidity, solvability and profitability to stock price 

company of bankking in Indonesia Stock Exchange. The study used in the financial 

report of banks during 2010 to 2013. This research found the empirical result that 

partially, Return On Assets influences positive significant to stock price bankking 

companies in the Indonesia Stock Exchange. Loan to Deposit Ratio influences 

negative significant, while Capital Adequacy Ratio is no influence significant to stock 

price bankking companies in the Indonesia Stock Exchange. Influence between 

liquidity, solvability and profitability to stock price bankking companies which go 

publik in the Indoensia Stock Exchange is 0,123 or 12,3%, while 87,7 % influenced 

by another factor. 

 

Keywords : Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Return On Assets, Stock 

price. 
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RINGKASAN 

 

Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham 

Perusahaan Sektor Perbankkan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia; 

Cristian Efendi, 100810301043; 2014; 64 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Jember. 

Perekonomian Indonesia yang terus mengalami peningkatan, kian 

dibutuhkan postur perusahaan perbakkan yang kuat. Perlu adanya peningkatan kinerja 

perusahaan perbankkan, peningkatan kinerja juga dapat membuat suatu daya saing 

dari perusahaan perbankkan dalam persaingan antar perbankkan di Indonesia yang 

kian ketat. Perbankkan domestik tidak hanya dihadapkan oleh persaingan yang kian 

ketat antar perbankkan dalam negeri, namun juga tidak sedikit bank-bank asing yang 

berdiri di Indonesia sebagai bentuk perluasan jaringan usaha mereka. Hal ini menjadi 

salah satu penyebab bank-bank di Indonesia harus terus melakukan inovasi akan 

layanan dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah. 

Kinerja suatu perusahaan, termasuk kinerja perusahaan perbankkan dapat 

dilihat pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Salah satu manfaat dari analisis laporan keuangan, kita dapat melakukan analisis 

terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan yang mencerminkan suatu aspek tertentu. 

Analisis rasio keuangan merupakan analisis tradisional, sering dipakai dan juga 

mudah dalam penggunaannya. Alat ukur yang dipakai analisis rasio keuangan berupa 

rasio-rasio keuangan perusahaan.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham dari 

perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia yaitu pergerakan 

suku bunga bank, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, kinerja perusahaan, dan 

faktor non ekonomi. Faktor non ekonomi yang dimaksud misalnya adalah kondisi 

sosial dan politik dari suatu Negara tempat perusahaan beroperasi. Kinerja dari 

emiten atau perusahaan sendiri dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor internal 
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dan factor eksternal. Faktor internal tersebut antara lain adalah, arus kas perusahaan, 

dividen, dan perilaku perusahaan dalam berinvestasi. Sedangkan factor eksternalnya 

antara lain, kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar, volatilitas tingkat bunga, 

globalisasi, persaingan antar perusahaan dan perkembangan teknologi. 

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kinerja keuangan perusahaan 

terhadap harga saham telah beberapa kali dilakukan. Indriana (2009) yang melakukan 

penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan bank devisa yang terdaftar di BEI 

terhadap harga saham. Rasio keuangan yang digunakan tersebut adalah Debt to 

Equity Return, Beban operasi Pendapatan Operasi, Return On Assets dan Earning 

Per Share. Hasilnya didapat bahwa Return On Assets dan Earning Per Share 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Sedangkan Debt to 

Equity Return, Beban operasi Pendapatan Operasi tidak berpengaruh terhadap 

perubahan harga saham. 

Selain itu ada penelitian lain yang meneliti kinerja keuangan perbankkan 

terhadap harga saham. Munthe (2012), meneliti Pengaruh capital adequacy ratio, 

debt to equity ratio,dan long term debt to asset ratio terhadap harga saham pada bank 

yang menurut IFRearning scorecard 2010 Nilainya diatas 6. Hasil yang didapatkan 

adalah Capital Adequacy Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Long Term Debt to Asset 

Ratio berpengaruh terhadap Harga Saham pada Bank yang menurut IFR Earning 

Scorecard 2010 nilainya diatas 6. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengetahui 

Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Harga Saham 

Perusahaan Sektor Perbankkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan 

sampel dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Metode statistik 

yang digunakan untuk menguji hipotesis yng diajukan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis regresi berganda 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan 

yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh perusahaan perbankkan yang yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia setiap tahun pada tahun pelaporan 2010-2013. 
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Berdasarkan metode pemilihan sampel yang digunakan, sejumlah 26 perusahaan 

perbankkan memenuhi kriteria pemilihan sampel untuk dijadikan sampel dalam 

penelitian ini. Dengan periode penelitian selama 4 tahun maka total sampel penelitian 

adalah 104 sampel. 

Pengujian normalitas digunakan untuk mengatahui apakah data telah 

terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas data 

melalui uji One Sample Kolmogorov Smirnov menggunakan taraf sgnifikan 0,05 

diperoleh hasil bahwa nilai K-S sebesar 0,501 serta nilai sig sebesar 1,930. Hal ini 

berarti data yang dijadikan sampel memiliki distribusi yang normal karena nilai K-S 

lebih dari 0,05 serta signifikansinya > 0,05. Analisis grafik yang digunakan juga 

memperoleh hasil bahwa titik-titik menyebar mendekati garis diagonal yang berarti 

data telah terdistribusi secara normal. 

Selain uji normalitas, dalam uji asumsi klasik terdapat pula pengujian 

multikolinearitas. Berdasarkan tabel pengujian multikolinieritas, diperoleh hasil 

bahwa variabel independen dalam penelitian ini berupa loan to deposit ratio, capital 

adequacy ratio, dan return on assets semuanya memiliki nilai berkisar antara 0,995  

sampai dengan 0,999 atau lebih besar dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan tidak ada 

korelasi antar variabel independen. Semua nilai Variance Inflation Factor  (VIF) 

berkisar antara nilai 1,001 hingga 1,005. Hal tersebut tidak sampai melebihi nilai 10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam regresi ini tidak terjadi multikolinearitas 

antar variabel independennya.  

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-

Waston, diperoleh nilai hitung Durbin-Waston sebesar 2,136. Sedangkan besarnya D-

W tabel: dL = 1,6217 ; dU = 1,7402.  Berdasarkan pengujian Autokorelasi dengan 

menggunakan uji Durbin Waston, diperoleh bahwa penelitian ini tidak mengalami 

autokorelasi. Pengujian Homogenitas dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa 

nilai signifikansi uji glejser atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini berkisar antara 0,446 hingga 0,525. Karena nilai signifikansinya > 0,05; maka 

dapat disimpulkan bahwa data-data yang digunakan mempunyai sifat yang homogen 
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yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain menggunakan uji Glejser, gejala 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar scaterplot.  Apabila gambar yang 

ditampilkan dalam scaterplot tidak membentuk suatu pola tertentu maka disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Berdasarkan perhitungan model regresi yang telah dilakukan, dapat disusun 

persamaan regresinya sebagai berikut : 

HS = 17,450 – 0,132LDR –1,164CAR + 0,633ROA  

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependent secara parsial dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Jika tingkat 

signifikansi diatas 0,05 (p-value > 0,05) maka Ha ditolak, sedangkan jika tingkat 

signifikansi dibawah 0,05 (p-value < 0,05) maka Ha diterima. Hasil uji t untuk X1 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007 dan nilai thitung LDR sebesar – 1,728. Karena 

signifikansi kurang dari 0,05 maka berarti secara parsial Loan to Deposit Ratio 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankkan pada level  = 5%. 

Sehingga, hasil analisis regresi untuk LDR menunjukkan pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap harga saham. Jadi dapat disimpulkan bahwa Loan to Deposit 

Ratio berpengaruh terhadap harga saham yang berarti hipotesis pertama (H1) 

diterima. 

Berdasarkan uji t, Nilai signifikansi Capital Adequacy Ratio sebesar 0,591, 

hal ini menunjukkan bahwa variabel capital adequacy ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependennya berupa harga saham. Tidak berpengaruh 

signifikan karena nilai sig > 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga yang 

menyatakan Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap harga saham 

ditolak. 

ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankkan. 

Koefisien regresi 0,663 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% ROA akan 

berpengaruh menaikkan harga saham sebesar 0,663 dengan asumsi LDR, dan CAR 
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dianggap tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ROA suatu perusahaan sangat 

penting adanya dan memberikan suatu sinyal yang dapat digunakan sebagai acuan 

pengambilan keputusan investasi para investor pasar modal Indonesia. Dengan 

demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif 

terhadap harga saham diterima. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sebagai negara yang sedang berkembang dan terus mengalami pertumbuhan 

ekonomi setiap tahunnya. Indonesia dituntut untuk memiliki perbankkan yang kuat 

untuk menopang perekonomian negara. Bank dinilai sangat berpengaruh dalam 

perekonomian negara dan merupakan tulang punggung dalam membangun sistem 

perekonomian negara karena perbankkan merupakan lembaga yang mampu 

menyalurkan kembali dana-dana yang dimiliki oleh unit ekonomi yang surplus 

kepada unit-unit ekonomi yang membutuhkan bantuan dana atau defisit. Fungsi ini 

merupakan mata rantai yang penting dalam melakukan bisnis karena berkaitan 

dengan penyediaan dana sebagai investasi dan modal kerja bagi unit-unit bisnis dalam 

melaksanakan fungsi produksi. Oleh karena itu agar sistem perekonomian suatu 

negara dapat berjalan dengan lancar maka lembaga perbankan di negara tersebut juga 

harus berjalan dengan baik. 

Seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang terus tumbuh, sektor 

perbankkan memiliki potensi yang besar dalam peranannya sebagai sumber 

pembiayaan bagi masyarakat serta sektor usaha. Masyarakat dan sektor usaha yang 

merupakan pihak- pihak pengguna jasa bank yang paling berperan, pada umumnya 

selalu merespon yang berbagai bentuk layanan yang diberikan oleh masing-masing 

bank untuk menarik simpati nasabahnya. Bank sebagai lembaga yang sangat 

bergantung pada kepercayaan nasabah tentunya akan terus menyempurnakan 

layanannya di tengah persaingan dengan banyaknya penyedia jasa keuangan lainnya.  
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Perusahaan terus meningkatkan kinerjanya agar dapat memudahkan 

manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Peningkatan kinerja juga dapat 

membuat suatu daya saing dari perusahaan perbankkan dalam persaingan antar 

perbankkan di Indonesia yang kian ketat. Perbankkan domestik tidak hanya 

dihadapkan oleh persaingan yang kian ketat antar perbankkan dalam negeri, namun 

juga tidak sedikit bank-bank asing yang berdiri di Indonesia sebagai bentuk perluasan 

jaringan usaha mereka. Hal ini menjadi salah satu penyebab bank-bank di Indonesia 

harus terus melakukan inovasi akan layanan dan memberikan pelayanan yang prima 

kepada nasabah.  

Data Statistik perbankkan Indonesia menyebutkan bahwa penyaluran dana 

oleh Bank Umum di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada 

akhir tahun 2011 dan 2012 penyaluran dana oleh bank umum di Indonesia berturut-

turut menyentuh angka 3.412 Trilliun dan 4.172 Trilliun. Tren peningkatan terus 

terjadi hingga tahun 2013, menurut sumber yang sama pada November 2013 

penyaluran dana bank-bank umum di Indonesia mencapai 4.721 Trilliun lebih. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja perbankkan di Indonesia 

secara akumulatif dapat dikategorikan berkinerja baik karena penyaluran dana yang 

merupakan salah satu fungsi utama perbankkan dapat terus mengalami peningkatan. 

Dengan melakukan analisis laporan keuangan, kita akan mendapatkan data 

tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kekuatan keuangan yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan. Salah satu manfaat dari analisis laporan keuangan, kita dapat 

melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan yang mencerminkan 

suatu aspek tertentu. Analisis rasio keuangan merupakan analisis tradisional, sering 

dipakai dan juga mudah dalam penggunaannya. Alat ukur yang dipakai analisis rasio 

keuangan berupa rasio-rasio keuangan perusahaan. Supaya rasio-rasio itu memiliki 

arti yang dimaksud, maka rasio yang dihitung harus dari variable-variabel yang 

mampu memberikan arti. Analisis rasio mampu menjelaskan hubungan antara 

variable-variabel yang bersangkutan sehingga dapat digunakan untuk menilai suatu 
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kondisi keuangan dan dapat dipakai sebagai dasar perbandingan dari waktu ke waktu 

(Putri, 2011).  

Likuiditas suatu perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat 

digunakan sebagai acuan untuk melihat kondisi perusahaan. Sehingga perilaku para 

investor ini  dapat mendorong terjadi perubahan harga saham. Likuiditas tinggi 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Likuiditas perusahaan perbankkan dapat diukur dengan Loan to Deposit ratio. Rasio 

ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar total kredit yang disalurkan oleh 

suatu perbakkan dibandingkan dengan total dana pihak ketiga ditambah dengan 

ekuitas yang dimiliki oleh perbankkan tersebut.  

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar modal yang 

dimiliki oleh perusahaan dalam hal ini adalah perusahaan perbankkan yang digunkan 

untuk kegiatan operasionalnya. Rasio solvabilitas dalam penelitian ini diproksikan 

oleh Capital adequacy ratio, Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan 

bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang 

berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan 

operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. 

Selain rasio likuiditas dan solvabilitas yang digunakan untuk mengukur 

kinerja perusahaan perbankkan, terdapat pula rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Assets, rasio ini digunakan 

untuk menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

bersih dibandingkan dengan total asset yang dimiliki perusahaan.  

Semakin kompleksnya kegiatan dibidang ekonomi dan bidang bisnis 

menyebabkan perusahaan mencari sumber pembiayaan yang dapat menyediakan dana 

dalam jumlah besar untuk keperluan usaha dan keperluan lainnya. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang segar dalam 

rangka memperluas usahanya adalah dengan melakukan penawaran umum yaitu 
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menjual saham perusahaan pada masyarakat umum melalui proses initial public 

offering di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya 

perusahaan yang melakukan penawaran atas kepemilikan saham perusahaandi Bursa 

Efek Indonesia dalam proses perolehan dana dari masyarakat di setiap tahunnya. 

Perusahaan yang memiliki aktivitas dan produk yang lebih menguntungkan atau 

dengan kata lain mempunyai kinerja yang baik akan memiliki kesempatan yang lebih 

besar untuk mendapatkan dana dibandingkan dengan perusahaan yang kurang 

menguntungkan bagi masyarakat. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham dari 

perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia yaitu pergerakan 

suku bunga bank, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, kinerja perusahaan, dan 

faktor non ekonomi. Faktor non ekonomi yang dimaksud misalnya adalah kondisi 

sosial dan politik dari suatu Negara tempat perusahaan beroperasi. Kinerja dari 

emiten atau perusahaan sendiri dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut antara lain adalah, arus kas perusahaan, 

dividen, dan perilaku perusahaan dalam berinvestasi. Sedangkan faktor eksternalnya 

antara lain, kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar, volatilitas tingkat bunga, 

globalisasi, persaingan antar perusahaan dan perkembangan teknologi. 

Beberapa penelitian pernah dilakukan oleh peneliti Indonesia mengenai 

pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap harga saham. Salah satunya 

adalah Indriana (2009) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja 

keuangan bank devisa yang terdaftar di BEI terhadap harga saham, dengan 

menggunakan 4 rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan tersebut 

adalah Debt to Equity Return, Beban operasi Pendapatan Operasi, Return On 

Assets dan Earning Per Share. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan 

model analisis regresi linier berganda. Hasilnya didapat bahwa Return On 

Assets dan Earning Per Share mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
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harga saham. Sedangkan Debt to Equity Return, Beban operasi Pendapatan 

Operasi tidak berpengaruh terhadap perubahan harga saham.  

Selain itu ada penelitian lain yang meneliti kinerja keuangan 

perbankkan terhadap harga saham. Munthe (2012), meneliti Pengaruh capital 

adequacy ratio, debt to equity ratio,dan long term debt to asset ratio terhadap 

harga saham pada bank yang menurut IFRearning scorecard 2010 Nilainya diatas 

6. Hasil yang didapatkan adalah Capital Adequacy Ratio, Debt to Equity Ratio, 

dan Long Term Debt to Asset Ratio berpengaruh terhadap Harga Saham pada 

Bank yang menurut IFR Earning Scorecard 2010 nilainya diatas 6. 

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, 

tidak semua variabel bebas yang diteliti mempengaruhi variabel terikat secara 

signifikan. Variabel yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda pula. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan Sektor Perbankkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2010-2013”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan dari suatu perusahaan. Salah satunya adalah dengan menggunakan rasio-

rasio keuangan yang telah sering digunakan dalam berbagai penelitian tentang kinerja 

keuangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan suatu masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah Rasio Likuiditas berpengaruh terhadap Harga Saham pada Perusahaan 

Perbankkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2013? 

2. Apakah Rasio Solvabilitas berpengaruh terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Perbankkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2010-2013?  
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3. Apakah Rasio Profitasbilitas berpengaruh terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Perbankkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2010-2013?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan meninjau kembali pokok permasalahan yang ada pada rumusan 

masalah diatas, maka ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh rasio likuiditas terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Perbankkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2010-2013.  

2. Untuk menguji pengaruh rasio solvabilitas terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Perbankkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2010-2013. 

3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Perbankkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2010-2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai beberapa manfaat bagi beberapa 

pihak yang.  

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan 

peneliti tentang rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas 

perusahaan apakah berpengaruh terhadap harga saham. 

2. Bagi Investor 

Penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan memberikan informasi 

kepada investor mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu dengan 
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menggunakan rasio-rasio keuangan yang telah digunakan dan pengaruhnya 

terhadap harga saham. Sehingga investor dapat mengambil keputusan 

investasi dengan tepat.  

3. Bagi Akademisi dan Peneliti 

Dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang kinerja yang 

telah dilakukan perusahaan perbankkan serta pengaruhnya terhadap harga 

saham. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan referensi dan bahan 

kajian bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


