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ABSTRAK 


Semakin mW'aknya kegiatan bisnis di Indonesia memiliki dampak bahwa 
setiap perusahaan senantiase berusaha melakukan perluasan usahanya. Upaya 
tersebut tentu saja berakibat pula dibutuhkannya tambahan modal bagi 
perusahaan. Hal tersebut juga terjadi pada industri perbankan yang menunjukkan 
persaingan yang semakin ketat di dalamnya. 

Salah satu cara yang bisa ditempuh oleh perusahaan perbankan untuk 
menambah modaJnya adaJah dengan memperoleh dana melalul Pasar Modal 
dengan jalan menawarkan sahamnya kcpada masyarakat. Upaya menjual saham 
kepada masyarakat tenlunya haNS diikuti dengan upaya manajemen untuk 
mempertahankan dan meningkatkan nilal perusahaannya di mata masyW'akat. Di 
pihak muyarak&1 sendiri tentunya akan memiliki penimbangan terlebih dahulu 
sebelummemutuskan membeli suatu saham. Akibat adanya penilalan dW'i dua 
pihak ini. maka akan teljadi pergerakan harga pasar saham. 

Untuk mengevaluasi harga pasar saham telah tersedia beberapa teknik 
anal isis, yaltu anal isis fundamental dan analisi! teknikal. Dalam penelitian ini 
dilakukan evaluasi harga pasar saham dengan analisis fundamental,yaltu 
melakukan evaluasi terh;ldap variabel-variabel pada faktor-faktor internal 
perusahaan yana dapat mempengaruhi harga pasar saham. Variabel-vW'iabel 
peneUtian untuk mengevaluasi harga pasar saham perbankan tersebut meliputi 
variabel-variabel pendapatan dan resiko, khususnya resiko keuangan. Pendapatan 
suaw. bank dapal diukur melalui variabel·yariabel Earnings Per Share (EPS). 
Return On eqUity (ROE) dan Return On Assets (ROA), sedangkan resiko 
keuangan dapat diukur melalui Liquidity Risk, In/eresl Rate Risk dan Credil Risk. 
Selaln variabel pendapatan dan reslko, suaw bank juga ditunlut untuk memenuhi 
kecukupan modaJnya untuk mendukung pengembangan operasi usahanya. 

Berdasarkan beberapa variabel t:ersebut di atas, maka dilakukan evaluasi 
terhadap pergerakan harga pasar saham melalui teknik anaIlsis regresl linier 
berganda. Dari basil anaIisis didapat bahwa model penelitian ternyata memiliki 
makna (signifikan), dan secara parsial terdapat empat variabel bebas yang 
memiliki pengaruh yang bermakna terhadap harga pasar saham perbankan. yaitu 
Earnings Per Share. Return On EqUity, Return On Assels dan Interest Rate Ris. Di 
antara variabel-varlabel bebas yang memiliki pengaruh yang bermakna tersebut. 
ternyata variabel Earnings Per Share merupakan variabel yang dominan dalam 
mempengaruhi harga pasar saham perbankan. 
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