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ABSTRAK 

Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh earning pershare, book value 

pershare, loans fair value, loans book value dan arus kas operasi perusahaan 

perbankan pengguna standar akuntansi keuangan yang konvergen dengan IFRS 

(International Financial Reprting Standard) terhadap harga saham. Populasi 

dalam penelitian ini merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2016. Metode penarikan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan metode ini sampel yang 

dihasilkan sebanyak 34 perusahaan. Data penelitian berupa laporan keuangan 

yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda  Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial earning pershare dan book value pershare 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan loan fair value dan arus 

kas operasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dan secara 

simultan earning pershare, book value pershare, loan fair value dan arus kas 

operasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Kata kunci: Harga saham, earning pershare, book value pershare, loan fair value, 

loan book value dan arus kas operasi  

 

PENDAHULUAN  

Instrumen yang sering diperjual belikan dalam pasar modal adalah saham. 

Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/ dana pada suatu 

perusahaan. Menurut Anoraga (2006:100), harga saham adalah uang yang 

dikeluarkan untuk memperoleh bukti penyertaan atau pemilikan suatu perusahaan. 
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Harga saham yang tinggi mengidentifikasikan bahwa harga saham tersebut aktif 

diperdagangkan dan apabila suatu saham aktif diperdagangkan maka dealer tidak 

akan lama menyimpan saham sebelum diperdagangkan. Harga pasar menunjukan 

seberapa baik manajemen menjalankan tugasnya atas nama pemegang saham. 

Harga di bursa ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang 

yang ingin membeli saham, maka harga tersebut akan cenderung bergerak naik, 

dan sebaliknya (Widoatmodjo, 2012:30). 

Sejak 2008 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengumumkan rencana 

konvergensi Standar Akuntansi yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) dengan Internasional Financial Reporting Standards (IFRS). Kewajiban 

untuk menggunakan IFRS bagi perusahan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek (listed companies) merupakan salah satu perubahan paling signifikan dalam 

sejarah regulasi keuangan. Telah lebih dari 100 negara mengadobsi IFRS. Pada 1 

Januari 2012, IFRS telah di adobsi secara penuh oleh Indonesia. Konvergensi 

IFRS ini merupakan salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota 

Forum G-20. 

Salah satu dampak konvergensi PSAK terhadap IFRS adalah 

kecenderungan meninggalkan historical cost menuju fair value.  Pengukuran 

historical cost dalam beberapa situasi dipertimbangkan tidak mencerminkan 

kondisi yang sesungguhnya pada saat informasi tersebut dihasilkan. Sedangkan 

penggunaan fair value di dalam IFRS menghasilkan laba dan nilai buku ekuitas 

yang lebih merefleksikan keadaan ekonomi perusahaan yang sesungguhnya, 

karena nilai-nilai tertentu perusahaan telah sesuaidengan keadaan waktu 

dilaporkan, dimana nilai wajar tidak melihat nilai masa lalu tetapi melihat nilai 

yang seharusnya melekat pada asset tertentu (Suryatmi,2014). 

Penggunaan fair value sangat disarankan oleh Standar Akuntansi 

Keuangan nomor 55 untuk instrument keuangan. PSAK No 60 memberikan 

panduan pengukuran untuk mengukur nilai wajar instrumen keuangan yang tidak 

dikuotasi di pasar aktif. Menurut Sukendar (2012), nilai wajar juga dianggap 

sebagai konsep yang paling sesuai dan relevan untuk penyusunan laporan 

keuangan sebuah perusahaan atau entitas bisnis, sebab bisa menggambarkan nilai 

pasar yang sebenarnya terjadi pada saat itu.  

Penelitian-penelitian yang dilakukan tersebut menunjukan hasil yang 

berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Adhani dan Subroto (2013), 

mengemukakan bahwa informasi akuntansi berupa nilai buku ekuitas dan laba 

perusahaan property dan real estate memiliki relevansi nilai terhadap harga saham 

namun tidak untuk variabel arus kas operasi. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Almilia dan sulistyowati (2007), untuk variabel arus kas operasi 

memiliki pengaruh terhadap harga saham. Studi yang dilakukan Pertiwi dan 

Suhardianto (2015), menemukan bahwa selisih loans book value dan loans fair 

value, book value pershare, earning pershare dan ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh dan mempunyai value relevance. Penelitian yang dilakukan Gunarso 

(2014), menjelaskan bahwa laba dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

harga saham. 



 
 
 
 

 
 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu dan pembahasan masalah yang telah 

diuraikan, hasil penelitian menunjukan bahwa pengungkapan nilai wajar tidak 

secara konsisten mampu memprediksi nilai saham. Maka peneliti ingin meneliti 

kembali pengaruh dari variabel-variabel independen tersebut terhadap harga 

saham. Penelitian ini mereplikasi penelitian milik Pertiwi dan Suhardianto (2015). 

Pada penelitian ini peneliti mencoba lebih melihat dari masing-masing variabel 

dimana dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti menggunakan 

selisih loan book value dan loan fair value sebagai variabel namun dalam 

penelitian ini selisih dari loan book value dan fair value di kembangkan menjadi 

dua variabel yakni menggunakan nilai loan book value dan nilai loan fair value 

langsung yang diuji terhadap harga saham. Hal tersebut dikarenakan menurut 

Pertiwi dan Suhardianto (2015), nilai wajar loan tidak cukup bermakna apabila 

tidak dibandingkan dengan nilai perolehannya. Penggunaan loan ini mengingat 

pinjaman merupakan salah satu instrument penting dalam kegiatan perusahaan 

perbankan dan mendominasi nilai asset yang dimiliki oleh bank. Selain loan book 

value danloan fair value,earning pershare, book value pershare dan arus kas 

operasi juga menjadi variabel yang akan diteliti adakah pengaruhnya terhadap 

harga saham. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan bukti empiris tentang 

keterkaitan instrument keuangan dalam mempengaruhi harga saham dan 

penggunaan angka yang dilaporkan dengan sistem akuntansi nilai wajar memiliki 

korelasi dengan harga saham dapat digunakan oleh para pengguna laporan 

keuangan sebagai salah satu faktor dalam mempengaruhi pengambilan keputusan 

investasi. Sesuai dengan uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti dengan judul 

:“Pengaruh Earning Pershare, Book Value Pershare,Loans Fair Value, Loans 

Book Value, Dan Arus Kas Operasi Terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014-2016”. 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

onsep Efesiensi Pasar 

Konsep pasar efisien pertama kali dikemukakan dan dipopulerkan oleh 

Fama pada tahun 1970.Dalam konteks ini yang dimaksud dengan pasar adalah 

pasar modal (capital market) dan pasar uang.Efesiensi Pasar merupakan keadaan 

suatu pasar sekuritas sehubungan dengan informasi didalamnya yang digunakan 

untuk menilai sekuritas tersebut. Menurut Gumanti dan Utami (2002), 

mengungkapkan bahwa teori pasar efesien merupakan teori yang menggambarkan 

bahwa suatu pasar dikatakan efesien apabila tidak seorangpun, baik investor, 

individu maupun investor institusi, akan memperoleh return tidak normal 

(abnormal return), setelah disesuaikan dengan resiko. Dalam konsep pasar modal 

yang efisien, harga saham yang ada telah mencerminkan semua informasi yang 

ada. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas (saham), 



 
 
 
 

 
 

semakin efisien pasar modal tersebut. Tingkat efisiensi pasar modal pada dasarnya 

diukur melihat jelas informasi yang terserap kedalam harga saham. 

Menurut Fama (dalam Gumanti dan Utami, 2002) bentuk efisien pasar 

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yang dikenal sebagai hipotesis pasar efisien 

(efficient market hypothesis). Adapun bentuk ke tiga pasar tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis Pasar Efisien Bentuk Lemah (Weak Form) 

2. Hipotesis Pasar Efisien Bentuk Semi-Kuat (Semi-Strong Form) 

3. Hipotesis Pasar Efisien Bentuk Kuat (Strong Form) 

 

Teori Sinyal 

Teori sinyal pertama kali dicetuskan oleh Bhattacharya pada tahun 1979. 

Teori ini menjelaskan bahwa informasi akuntansi sebagai sinyal prospek 

perusahaan dimasa mendatang (Wijaya & Bandi, 2010). Teori sinyal menjelaskan 

bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri 

informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa 

manajemen menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan laba yang lebih 

berkualitas (Hendrianto, 2012). 

Harga Saham 

Menurut Widoatmodjo (2012:30) Harga di bursa ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang yang ingin membeli 

saham,maka harga tersebut akan cenderung bergerak naik, dan sebaliknya. 

Kinerja perusahaan emiten dan pergerakan harga saham umumnya bergerak 

searah. Artinya, jika kinerja perusahaan baik maka harga sahamnya akan 

meningkat.Menurut Anoraga (2006:100), harga saham adalah uang yang 

dikeluarkan untuk memperoleh bukti penyertaan atau pemilikan suatu perusahaan. 

Harga saham yang tinggi mengidentifikasikan bahwa harga saham tersebut aktif 

diperdagangkan dan apabila suatu saham aktif diperdagangkan maka dealer tidak 

akan lama menyimpan saham sebelum diperdagangkan. Harga pasar menunjukan 

seberapa baik manajemen menjalankan tugasnya atas nama pemegang saham. 

Pemegang saham yang tidak puas dengan kinerja perusahaan dapat menjual 

saham yang mereka miliki dan menginvestasikan uangnya diperusahaan lain. 

Tindakan-tindakan tersebut jika dilakukan oleh para pemegang saham akan 

mengakibatkan turunnya harga saham dipasar, karena pada dasarnya tinggi 

rendahnya harga saham lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan pembeli dan 

penjual tentang kondisi internal dan eksternal perusahaan. Hal ini berkaitan 

dengan analisis sekuritas yang umumnya dilakukan investor sebelum membeli 

atau menjual saham. 

Earning Pershare 

Earning pershare atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk 

pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap 

lembar saham yang dimiliki (Fahmi, 2012:138). 



 
 
 
 

 
 

Penelitian ini menggunakan informasi laba per saham dasar sebagai 

variabel penelitian. Menurut PSAK 56 revisi (2010) “Laba Per Saham”, laba per 

saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan 

kepada pemegang saham biasa entitas induk (pembilang) dengan jumlah rata-rata 

tertimbang saham biasa yang beredar (penyebut) dalam suatu periode. Tujuan 

informasi laba per saham dasar adalah menyediakan ukuran mengenai hak setiap 

saham biasa entitas induk atas kinerja entitas selama periode pelaporan 

(Kuswanto, 2016). 

Book Value Pershare 

 Nilai buku ekuitas menggambarkan jumlah ekuitas pemegang saham yang 

dilaporkan dan dikurangi oleh saham preferen dan dilaporkan dalam laporan 

posisi keuangan perusahaan. Unsur-unsur nilai buku ekuitas menurut Fadhliyah 

(dalam Kuswanto,2016) adalah sebagai berikut:  

1) Modal dasar untuk memulai perusahaan ditambah dengan jumlah saham 

tambahan dikurangi biaya atas saham yang diperoleh kembali 

2) Akumulasi laba ditahan 

3) Penyesuaian akuntansi 

 

Instrumen Keuangan 

Menurut PSAK No. 55 klasifikasi asset keuangan dibagi menjadi empat 

yaitu: 

1) Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (Fair value to 

profit & loss) adalah asset keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan 

diperdagangkan dalam waktu dekat. 

2) Investasi dipegang hingga jatuh tempo (held to maturities), yaitu asset 

keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau ditentukan dan jatuh 

temponya telah ditetapkan serta entitas mempunyai intensi positif serta 

kemampuan untuk memiliki asset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. 

3) Pinjaman yang diberikan atau piutang (loans or receivable) adalah asset 

keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak 

mempunyai kuotasi di pasar aktif. 

4) Aset keuangan tersedia untuk dijual (available to sale) adalah asset 

keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang 

tidak diklasifikasikan sebagai tiga kelompok asset yang lain. 

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 

1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Loan adalah pinjaman atau kredit. Loan adalah dana yang disediakan oleh 

bank untuk nasabah dengan pemberian bunga dalam jumlah tertentu yang harus 



 
 
 
 

 
 

dilunasi dengan cara mengangsur atau bertahap dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

Menurut Pertiwi dan Suhardianto (2015), para pengguna laporan keuangan 

bank tertarik mengetahui kualitas dan nilai loan sebagai dasar pengambilan 

keputusan ketika nilai loan sangat signifikan. Selain itu, kualitas loan yang 

tergambar dalam nilai wajar loan juga menarik minat pengguna laporan keuangan 

karena mampu mempresentasikan kemampuan bank dalam mengelola pinjaman 

yang diberikan. 

Kualitas kredit yang ditetapkan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia 

adalah: lancar (pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar 

(sub standard), diragukan (doubfull), macet (loss). Aktiva produktif 

bermasalah/non performing loan (NPL) merupakan aktiva kurang lancar, 

diragukan dan macet. Sesuai dengan ketentuan bank Indonesia besarnya NPL 

maksimal 8%. Apabila semakin rendah NPL maka bank tersebut akan semakin 

baikkarena mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPL tinggi bank 

tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit 

bermasalah dan hal ini akan berpengaruh terhadap penurunan harga saham 

(Ernawati & Swandari, 2009). 

Kerangka Penelitian 

 

Hipotesis 

Berdasarkan dari uraian pengembangan hipotesis maka dalam penelitian 

ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 =Diduga earning pershare berpengaruh terhadap harga saham 

H2 = Diduga book value pershare berpengaruh terhadap harga saham 

H3  = Diduga loans fair value berpengaruh terhadap harga saham 



 
 
 
 

 
 

H4 = Diduga loans book value berpengaruh terhadap harga saham 

H5 = Diduga arus kas operasi berpengaruh terhadap harga saham 

H6 =  Diduga earning pershare, book value pershare,  loans fair value, loans 

book value, dan arus kas operasi berpengaruh terhadap harga saham 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2016. 

 

Operasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini menggunkan dua variabel, yaitu: 

1) Variabel terikat (Dependent Variable) 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel respons atau output 

yang muncul sebagai akibat manipulasi suatu variabel yang dimanipulasi dalam 

penelitian (variabel bebas) (Sangadji dan Sopiah, 2010:42). Dalam penelitian ini 

variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan yang di proksikan 

kepada harga pasar saham. Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah harga saham closing price pada tahun pengamatan. Peneliti menggunakan 

tahun fiskal yang berakhir pada bulan Desember. 

2) Variabel bebas (Independent Variable) 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai 

sebab munculnya variabel lain (variabel terikat). Variabel bebas umumnya 

dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya (pengaruhnya) 

dengan variabel lain (Sangadji dan Sopiah.2010:42). Variabel bebas dalam 

penelitian ini  adalah earning pershare, book value pershare,loans fair value, 

loans book value, dan arus kas operasi. 

a) Earning Per Share/ Laba per saham adalah pendapatan bersih/ laba 

atau rugi perusahaan yang diperoleh selama setahun dibagi dengan jumlah rata-

rata lembar saham yang beredar. Penelitian ini menggunakan informasi laba per 

saham dasar sebagai variabel penelitian yang terdapat pada laporan keuangan 

perusahaan. Laba per saham menggambarkan tingkat keuntungan bersih untuk 
tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan saat menjalankan 

operasinya.  

b) Book Value Per Share/ Nilai buku ekuitas per lembar saham (Book 

value pershare) menunjukkan nilai dari setiap saham atas total aset bersih yang 

dimiliki perusahaan. Nilai BVPS dapat dihitung dengan formula (Pertiwi & 

Suhardianto, 2015): 



 
 
 
 

 
 

𝑩𝑽𝑷𝑺 =
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 

 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑩𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
 

 

c) Loans fair value yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 

loan fair value yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan yang menjadi 

sampel pada penelitian ini. 

d) Loans book value yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 

loan book value yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan yang menjadi 

sampel pada penelitian ini. 

e) Arus kas operasi adalah arus kas yang berasal dari aktivitas 

penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang tidak termasuk 

dalam aktivitas investasi dan investasi pendanaan. Dalam penelitian Mayang sari 

(2004), Amilia dan Sulistyowati (2007) variabel arus kas operasi dapat  dihitung 

dengan formula sebagai berikut: 

𝐴𝑟𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

=
𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑘𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

 

Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Adapun teknik yang 

dilakukan adalah teknik purposive sampling dimana sampel ditentukan 

berdasarkan kriteria-kriteria yang di pilih peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. 

Adapun kriteria sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  pada tahun 
2014-2016 

2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode 

penelitian yaitu tahun 2014-2016 

3) Perusahaan yang memiliki akhir tahun fiskal yang berakhir bulan Desember. 

4) Perusahaan yang mengungkapkan nilai loan book value dan loan fair value 

dalam catatan atas laporan keuangan secara berturut-turut yaitu pada tahun 2014-

2016. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi, yaitu data yang memuat informasi mengenai suatu objek atau 

kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan dalam arsip serta 

data lainnya yang menunjang (Darmawan, 2014). Jenis data yang digunakan 



 
 
 
 

 
 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan 

perusahaan perbankan yang diperoleh melalui website Bursa Efek Indonesia yaitu 

idx.co.id, dan website sahamok.com. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh earning pershare ,book value pershare,loans fair value, 

loans book value dan arus kas operasi terhadap harga saham perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Persamaan 

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

𝐏 =  𝛂 +  𝛃𝟏𝐄𝐏𝐒  +  𝛃𝟐𝐁𝐕𝐏𝐒 +  𝛃𝟑𝐋𝐅𝐕 +  𝛃𝟒𝐋𝐁𝐕 +  𝛃𝟓𝐂𝐅𝐎 +  𝛆 

Keterangan: 

P  : Harga saham 

𝛼  : Konstanta 

𝛽1,2,3,4,5 : Koefesien regresi yang menunjukan angka peningkatan ataupun 
penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel 

independen 

EPS : earning pershare 

BVPS : book value pershare 

LFV :loans fair value 

LBV :loans book value 

CFO : Arus kas operasi 

Ε : Standar error 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Pemilihan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan 

pada bab sebelumnya. Prosedur pemilihan sampel ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel  

Prosedur pengambilan sampel 

 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2016 

 

39 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap 

pada tahun 2014-2016. 
 

(3) 

Perusahaan yang tidak memiliki akhir tahun fiskal yang berakhir bulan 

Desember. 
 

(0) 



 
 
 
 

 
 

Perusahaan yang tidak mengungkapkan nilai loan book value dan loan 

fair value dalam catatan atas laporan keuangan secara berturut-turut 
 

(2) 

Jumlah Sampel  34 

Tahun Penelitian 3 

Jumlah Data Akhir 102 

Sumber : data diolah (2017) 

 

Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

dari sekumpulan data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai 

maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Dalam 

penelitian ini statistik deskriptifnya adalah sebagai berikut: 

Tabel. 4.2  

Statistik Deskriptif 

 
Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Hrg Saham 102 50.00 15500.00 2022.5686 3410.86326 

EPS 102 -74.26 1071.51 143.5882 252.66667 

BVPS 102 .00 6572.99 1175.4530 1479.67591 

LFV 
102 

9707868000.0

0 

604985757000

000.00 

850074943776

84.4000 

145599209801

781.56000 

LBV 
102 

9707868000.0

0 

638543466000

000.00 

852049945272

63.6400 

148557989102

586.53000 

CFO 102 -957.89 3442.76 222.2577 576.75456 

Valid N (listwise) 102     

Sumber: data olahan spss (2017) 

Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini yang berjudul pengaruh earning pershare, book value 

pershare, loan fair value, loan book value dan arus kas operasi terhadap harga 

saham, setelah dilakukan pengujian asumsi klasik telah terjadi masalah 

multikolinieritas yang serius terhadap model regresi. Hal ini dapat terlihat dari 

model dimana terdapat 2 variabel independen yang memiliki nilai VIF jauh diatas 

10 dan nilai tolerance di bawah 0,10. Nilai VIF loan fair value sebesar 

904,042dengan nilai tolerance 0,001 dan variabel loan book value memiliki nilai 

VIF 897,195 dengan nilai tolerance 0,001. Setelah mengikuti prosedur pengujian 

yang benar, menstransformasi model menjadi log, logaritma natural, Sqrt, first 

different delta, melakukan penambahan tahun penelitian serta outlier namun 



 
 
 
 

 
 

masih terjadi gejala multikolinieritas. Maka sesuai dengan cara pengobatan 

multikolinieritas menurut Ghozali (2013) apabila masalah multikolinieritas masih 

terjadi yaitu dengan mengeluarkan salah satu dari variabel yang memiliki nilai 

multikolinieritas yang tinggi dari model penelitian. Salah satu variabel dalam 

penelitian yang dikeluarkan dari model karena memiliki nilai multikolinieritas 

yang cukup tinggi yaitu loan book value. Pertimbangan untuk menghilangkan 

loan book value karena selain dari nilai korelasi yang tinggi juga karena pada 

penelitian ini peneliti ingin melihat pengaruh harga saham apabila loan yang 

merupakan salah satu instrument keuangan menggunakan nilai wajar sebagai 

dampak dari konvergensi IFRS dan melihat penggunaan angka yang dilaporkan 

dengan sistem akuntansi nilai wajar memiliki korelasi dengan harga saham dapat 

digunakan sebagai salah satu faktor dalam mempengaruhi pengambilan keputusan 

investasi. Karena menurut PSAK 55 penggunaan dan pengungkapan fair value 

sangat disarankan dan merupakan kewajiban bagi perusahaan. 

Setelah variabel loans book value dihilangkan selanjutnya dilakukan pengujian 

ulang dan hasil dari pengujian tersebut telah memenuhi uji asumsi klasik dan 

model dapat digunakan sebagai penarikan kesimpulan. 

Pembahasan 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.265 2.099  1.079 .285 

LNEPS .321 .114 .375 2.813 .007 

LNBVPS .742 .176 .596 4.229 .000 

LNLFV -.066 .080 -.078 -.815 .418 

LNCFO .067 .060 .070 1.126 .265 

 

Berikut adalah penjelasan terkait hasil analisis regresi pada setiap hipotesis. 

1) Hipotesis satu (H1): “Diduga earning pershare berpengaruh terhadap 

harga saham” 

Hipotesis diterima. Dimana variabel earning pershare memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini berarti bahwa earning 

pershare dapat digunakan oleh investor dalam melakukan analisis fundamental 

karena memiliki informasi yang relevan dengan harga saham. Hasil ini juga 

menguatkan pendapat bahwa perusahaan dengan pendapatan perlembar saham 

yang tinggi mampu menarik perhatian investor agar membeli saham perusahaan. 

Koefisien positif yang dihasilkan dalam pengujian tersebut membuktikan bahwa 

investor lebih tertarik terhadap perusahaan dengan laba per lembar saham yang 

lebih tinggi dan menjadi informasi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. 

Banyaknya permintaan investor akan saham dengan laba tinggi akan membuat 

harga saham perusahaan naik. Sebaliknya, laba per saham yang rendah cenderung 

membuat harga saham tersebut menjadi turun. 



 
 
 
 

 
 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi dan 

Suhardianto (2015), Karimah (2014), Kuswanto (2016), Mulia dan Nurdhiana 

(2012) serta Adhani dan Subroto (2013) yang menemukan bahwa earning 

pershare berpengaruh terhadap harga saham. 

2) Hipotesis dua (H2) “Diduga Book Value Pershare berpengaruh 

terhadap harga saham” 

Hipotesis diterima.Dimana book value pershare memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini berarti book value pershare 

memiliki pengaruh terhadap harga saham. Tanda positif pada nilai koefisien 

tersebut menunjukkan bahwa book value pershare memiliki hubungan yang 

positif dengan harga saham. Investor dapat menggunakan informasi book value 

pershare dalam menilai perusahaan. Dari hasil pengujian ini, maka dapat 

dikatakan bahwa investor akan lebih meminati saham yang memiliki book value 

pershare yang tinggi karena book value pershare merupakan salah satu ukuran 

yang mengikhtisarkan laporan keuangan, dimana nilai buku akan mencerminkan 

aset bersih yang dimiliki perusahaan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pertiwi dan Suhardianto 

(2013), Kuswanto (2016), Mulia dan Nurdhianan dan Adhani dan Subroto (2013). 

Dan dapat disimpulkan bahwa book value pershare berpengaruh terhadap harga 

saham. 

3) Hipotesis tiga (H3): “Diduga loan fair value berpengaruh terhadap 

harga saham” 

Hipotesis ditolak. H3 menyatakan bahwa diduga loan fair value memiliki 

pengaruh terhadap harga saham perusahaaan perbankan periode 2014-2016 

ditolak. Ini dapat dilihat dari nilai koefisien bertanda negatif dan nilai 

signifikansinya yaitu 0,418 dan lebih besar 0,05. Dari hasil pengujian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel loan fair value tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham ini tidak sama dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Pertiwi dan Suhardianto (2013) yang menjelaskan bahwa 

penggunaan nilai wajar dalam penelitian mampu dan dapat menjelaskan harga 

saham. Namun ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hassan 

dan Norman (2010) yang menjelaskan bahwa variabel earning pershare dan book 

value pershare dapat digunakan untuk memprediksi harga saham, namun fair 

value instrumen keuangan tidak berpengaruh terhadap harga saham.  

Penelitian ini sesuai dengan landasan teori yaitu konsep efesiensi 

pasar.Dimana efesiensi pasar merupakan keadaan suatu pasar sekuritas 

sehubungan dengan informasi didalamnya yang digunakan untuk menilai 

sekuritas tersebut. Namun Nilai wajar untuk loan yang tidak tersedia dipasar aktif 

sehingga kurang mencerminkan nilai wajar atau nilai pasar loan dan dianggap 

kurang mampu dalam memprediksi harga saham sehingga investor lebih tertarik 

melihat nilai informasi akuntansi yang lain seperti earning pershare dan book 

value pershare. 

4) Hipotesis empat (H4): “Diduga arus kas operasi berpengaruh 

terhadap harga saham” 

Hipotesis ditolak. Berdasarkan hasil penelitian variabel arus kas operasi 

perlembar saham memiliki koefisien bertanda positif dan nilai uji statistic-t 



 
 
 
 

 
 

menunjukan angka yang tidak signifikan yaitu sebesar 0,265 yang lebih besar dari 

0,05. Hasil ini tidak mendukung hipotesis dan dapat disimpulakan bahwa variabel 

arus kas opersai tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Pengaruh yang tidak signifikan dimungkinkan karena investor tidak 

menggunakan informasi arus kas operasi sebagai dasar pengambilan keputusan 

berinvestasi ini dikarenakan dimana arus kas dan laba akuntansi kadang kala 

memberikan informasi yang bertentangan, yaitu kenaikan laba dapat diikuti oleh 

penurunan arus kas sehingga investor lebih melihat laba dibandingkan arus kas 

operasi. Hal ini juga menjelaskan bahwa investor masih beranggapan bahwa 

kemampuan prediksi arus kas lebih rendah dibandingkan laba persaham dan nilai 

buku per saham. 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adhani dan Subroto 

(2013) namun tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan 

Sulityowati (2007) dan Karimah (2014) yang menyatakan bahwa arus kas operasi 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

5) Hipotesis lima (H5): “Diduga earning pershare, book value pershare, 

loan fair value dan arus kas operasi berpengaruh terhadap harga 

saham” 

Hipotesis diterima. Berdasarkan uji F dapat dilihat bahwa nilai sig. F-

statistics lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F ini memberikan kesimpulan bahwa 

variabel earning pershare, book value pershare, loan fair value dan arus kas 

operasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga  

saham. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi 

dan suhardianto (2013), Kuswanto (2016), Karimah (2014) dimana ke semua 

penelitian menunjukkan nilai signifikansi dari Uji-F adalah lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa earning pershare, book value 

pershare, loan fair value dan arus kas operasi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap harga saham. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh dari earning pershare, 

book value pershare, loan fair value dan arus kas operasi terhadap harga saham 
pada perusahaan perbankan periode 2014-2016, dari hasil pengujian empiris 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1) Secara parsial earning pershare berpengaruh terhadap harga saham. 

2) Secara parsial book value pershare berpengaruh terhadap harga saham. 

3) Secara parsial loan fair valuetidak berpengaruh terhadap harga saham.  

4) Secara parsial arus kas operasi perlembar saham tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

5) Secara simultan earning pershare, book value pershare, loan fair value 

dan arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

 



 
 
 
 

 
 

Saran 
 

Adapun saran-saran yang mungkin bisa digunakan untuk 

menyempurnakan penelitian, antara lain: 

1) Bagi Penelitian Selanjutnya:  

a) Penelitian ini hanya menggunakan asset keuangan sebagai instrument 

keuangan pada nilai wajar, hendaknya peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan instrument keuangan lain yang nilai wajarnya tersedia di 

pasar aktif agar lebih mencerminkan nilai wajar dengan penilaian yang 

objektif. 

b) Hendaknya jangka waktu penelitian diperpanjang agar bisa melihat 

pengungkapan fair value dari instrument keuangan diungkapkan oleh 

perusahaan. 

c) Kedepannya hendaklah peneliti dapat mengembangkan model ini ke 

semua sektor perusahaan. 

2) Bagi Investor:  

a) Investor dapat menggunakan informasi akuntansi seperti earning pershare, 

book value pershare sebagai sumber informasi dalam pertimbangan 

pengambilan keputusan investasi.  

b) Sebagai pertimbangan para investor juga harus memperhatikan faktor-

faktor lain dikarenakanearning pershare dan book value pershare belum 

cukup kuat dalam pembentukan harga saham 

c) Harga saham yang ada juga banyak di pengaruhi faktor-faktor lain, 

sehingga investor diharapkan hanya memilih metode analisis yang mampu 

dipahami dan diterapkan dalam memprediksi harga saham yang 

terkandung dalam saham yang akan dibelinya. 

3) Bagi Perusahaan 

a) Perusahaan diharapkan lebih baik lagi dalam mengungkapkan kualitas 

informasi yang akan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan 

b) Semua perusahaan jasa keuangan seperti perusahaan perbankan 

seharusnya mengungkapkan nilai wajar untuk semua instrument 

keuangannya sehingga dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan 

seperti digunakan dalam memprediksi harga saham. 
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