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Rumusaq Masalab ~ 

- Fakter - faktor atau variabel-variabel apakah yang 
mempengaruhi kemakmuran pemegang saharn, yang diukur dengan 
harga saham. 

- Sejauh" mana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap 
kemakmuran pemegang sahaIJi.-.,.,:::",. 

- Variabel - variabel ma~~~a# ''' yang secara signifikan 
mempengaruhi kemakmuran pemegang saham ? 
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Tujuan Penelitian 
- Untuk mengetahui variabel - variabel apakaah yang 

mempengaruhi kemakmuran pemegang saham, yang diukur dengan 
harga saham. 

- Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel-variabel 
tersebut terhadap kemakmuran pemegang saham. 

- Untuk mengetahui variabel-variabel manakah yang secara 
signifikan mempengaruhi kemakmuran pemegang saham. 

~etoge Penelitian 
Penelitian ini dilakukan terhadap 15 perusahaan perbankan 
yang telah go public di Indonesia. Periode penelitian per 31 
Desember 1991,1992 dan 1993. Sumber data diperoleh dari 
data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan dan 
Indonesia Capital Market Directory 1994 model analisis 
menggunakan anal isis regresi berganda dengan variabel 
terikat (y) = tingkat kemakmuran pemegang saham yang diukur 
dengan harga saham dan variabel bebas (X) = dividend per 
share (Xl), Capital gain (X2)" tingkat keuntungan bebas 
resiko (X3). Earning per share (X4), leverage (X5). 

Kesi.!!!Eulan 
Hipotesis pertama terbukti bahwa variabel DPS, Capital Gain, 
Inters Rate~ BPS dan Leverage secara bersama-sama 
mempengaruhi tingkat kemakmuran pemegang saham yang diukur 
dengan harga saham. 
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Hipotesis kedua terbukti bahwa ternyata variabel-variabel 
tersebut di atas secara bersama-sama berpengaruh secara 
signifikan. 
Hipotesis ketiga juga terbukti dengan metode .st epwt.ee bahwa 
diantara kelima variabel bebas tersebut yang sangat 
signifikaan adalah variabel X3 (interest rate) dan variabel 
X4 (BPS). 
Dari hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa apabila 
tingkat bunga deposito bank-bank pemerintah turun, maka 
harga saham akan naik demikian pula sebaliknya, dan apabila 
EPS perusahaan meningkat, maka harga saham juga akan 
meningkat demikian pula sebaliknya . 
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