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SARI 

Fillya Arum Pandansari. 2011. “Analisis Pengaruh Faktor Fundamental 

terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2008-2010”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Partono Thomas, 

M.S. Pembimbing II. Trisni Suryarini, SE.M.Si, Akt. 

Kata Kunci : Harga Saham, Return on Asset (ROA), Debt to Equity       

Ratio (DER), Book Value Per Share (BVS) 

Pasar Modal merupakan salah satu tempat bagi perusahaan untuk 

mendapatkan dana demi menunjang kelancaran kegiatan operasinya dan 

menjaga kelangsungan hidupnya dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-fakor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham di perusahaan manufaktur. 

Adapun faktor fundamental yang dipakai dalam penelitian ini adalah rasio 

keuangan yang terdiri dari Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio 

(DER), Book Value Per Share (BVS). 

Metode pengambilan sampel yang dilakukan adalah purposive sampling 

method. Dari populasi sebanyak 133 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, diambil 36 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 

yaitu yang memiliki laporan keuangan lengkap dari tahun 2008-2010, terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, dan 

perusahaan yang mempunyai data lengkap. Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu 

melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, 

multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan uji linearitas model. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, DER, BVS secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil analisis secara 

parsial faktor fundamental Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio 

(DER), dan Book Value Per Share (BVS) memiliki pengaruh positif terhadap 

harga saham perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2008-2010.  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

variabel independen sesuai dengan teori yang ada. Saran yang dapat diberikan 

menginformasikan secara lebih luas perkembangan perusahaan manufaktur 

kepada pihak eksternal (investor), termasuk strategi dan rencana masa depan 

sehingga para investor lebih paham terhadap kondisi perusahaan. 

 

 




