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Naik turunnya harga saham tergantung dari kekuatan tarik menarik antara 
permintaan dan penawaran akan saham di pasar modal. Pemahaman akan harga 
saham dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya sangat penting karena 
dapat memberikan informasi bagi pemodal atau calon pemodal dalam melakukan 
investasi berupa saham. Bagi investor informasi tentang Earning Per Share 
(EPS), Dividen Per Share (DPS) dan Financial Leverage (FL) menjadi kebutuhan 
yang sangat mendasar dalam kebutuhan pengambilan keputusan.  Oleh karena itu 
peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Pengaruh Earning Per Share (EPS), 
Dividen Per Share (DPS), dan Financial Leverage (FL) Terhadap Harga Saham 
Pada Perusahaan Manufaktur di BEJ. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) 
Mengetahui apakah ada pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham 
perusahaan manufaktur di BEJ periode 2000-2002, 2) Mengetahui apakah ada 
pengaruh Dividen Per Share (DPS) terhadap harga saham perusahaan manufaktur 
di BEJ periode 2000-2002, 3) Mengetahui apakah ada pengaruh Financial 
Leverage (FL) terhadap harga saham perusahaan manufaktur di BEJ Periode2000-
2002 dan 4) Mengetahui apakah ada pengaruh antara Earning Per Share (EPS), 
Dividen Per Share (DPS) dan Financial Leverage (FL) secara bersama-sama 
terhadap harga saham perusahaan manufaktur di BEJ periode 2000-2002.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public (emiten)  
sektor manufaktur yang sahamnya tercatat di BEJ periode Januari 2000 sampai 
Desember 2002. Sampel penelitian diambil berdasarkan teknik purposive 
sampling. Teknik ini memilih kelompok target tertentu untuk memperoleh 
informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 
33 perusahaan manufaktur. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari EPS, DPS 
dan FL sebagai variabel bebas dan harga saham sebagai variabel terikat. Metode 
pengumpulan data menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data mengenai 
EPS, DPS, FL dan harga saham. Analisis data menggunakan analisis regresi 
ganda. 

Berdasarkan hasil analisis regesi ganda diperoleh persamaan regesi Ŷ = 
1672,565 + 1,782X1 + 0,523X2 – 388,650X3. Uji keberartian persamaan regesi 
dengan uji diperoleh Fhitung = 25.588 dengan harga signifikansi sebesar 0,000. 
Karena harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05, yang berarti  ada 
pengaruh secara simultan antara EPS, DPS dan FL berpengaruh terhadap harga 
saham. Hasil uji parsial diperoleh t1 =5,630 dengan harga signifikansi 0,000 < 
0,05, hal ini berarti ada pengaruh antara EPS terhadap harga saham, t2 = 0,346 



 
 

ix

dengan signifikansi 0,732 >  0,05, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 
antara DPS terhadap harga saham, dan t3 = -0,378 dengan signifikansi 0,708 > 
0,05, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh antara FL terhadap harga saham. 
Besarnya pengaruh secara simultan antara EPS, DPS dan FL  terhadap harga 
saham adalah 58,8%. Besarnya pengaruh masing-masing variabel yaitu EPS 
terhadap harga saham yaitu 52,27%, DPS terhadap harga saham yaitu 0,41% dan 
FL terhadap harga saham yaitu 0,49%. Karena pengaruh DPS dan FL relatif 
sangat kecil maka dapat diabaikan. 

Mengacu dari hasil penelitian, dimana EPS berpengaruh secara signifikan 
terhadap harga saham, maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran antara 
lain : 1) Bagi perusahaan-perusahaan manufaktur  yang go public dan ikut 
menjual sahamnya di BEJ hendaknya meningkatkan EPSnya agar saham-saham 
dari perusahaan tersebut menjadi prioritas investor dalam membeli sahamnya 
sehingga harga saham perusahan tersebut dapat meningkat, dan 2) Selain 
memperhatikan keadaan perusahaan, kondisi umum industri yang sejenis, dan 
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi dan prospek perusahaan di 
masa yang akan datang, kondisi perdagangan efek, fluktuasi kurs, volume 
transaksi, lingkungan yaitu yang mencakup kondisi ekonomi, politik, dan 
keamanan negara hendaknya para investor juga memperhatikan EPS dan DPS 
sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi pembelian saham.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 

Pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang 

banyak sehingga perlu ada usaha yang mengarah pada dana investasi yang bersumber 

dari dalam negeri misal tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan 

devisa. Bruce Lloyd (1976) dalam bukunya Anoraga (2001) menunjukkan bahwa di 

negara yang sedang berkembang usaha yang mengarah pada dana investasi yang 

bersumber dari dalam negeri masih rendah sehingga dana untuk investasi menjadi 

tidak mencukupi. Untuk mengatasi kelangkaan dana perlu mengusahakan efektivitas 

pengerahan dana investasi pada sektor-sektor produktif. Lembaga keuangan 

perbankan maupun di luar perbankan perlu dituntut bekerja keras lagi untuk 

meningkatkan penarikan dana  dari masyarakat. 

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat 

pembangunan suatu negara karena pasar modal merupakan wahana yang dapat 

menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke 

sektor-sektor produktif. Apabila pengerahan dana masyarakat melalui lembaga-

lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana 

pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin berkurang 

(Anoraga 2001:1). 

Dengan berkembangnya pasar modal selain menambah sumber-sumber 

pengerahan dana masyarakat di luar perbankan, juga merupakan sumber dana yang 
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potensial bagi perusahaan yang membutuhkan dana jangka panjang dan jangka 

menengah. Sedangkan bagi masyarakat kehadiran pasar modal merupakan tambahan 

alternatif investasi yang selama ini dirasakan sangat terbatas di Indonesia. 

Pengertian pasar modal menurut UU RI No 18 tahun 1995 merupakan 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek atau surat-surat berharga misalnya saham. 

Perkembangan pasar modal tidak akan berjalan hanya dengan adanya kebijakan 

pemerintah saja tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi aktif baik dari perusahaan 

yang akan menjual sahamnya maupun investor serta pihak-pihak lain yang terlibat 

dalam kegiatan pasar modal. Pasar modal merupakan sarana yang menjembatani 

perusahaan dalam mencari dana dengan para investor yang akan menanamkan 

modalnya. 

Secara formal pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik 

dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, 

public authorities, maupun perusahaan swasta (Suad Husnan, 2003). Tujuan pasar 

modal di Indonesia adalah disamping untuk mengerahkan dana dari masyarakat agar 

dapat disalurkan di sektor-sektor produktif, juga ikut mewujudkan pemerataan 

pendapatan melalui kepemilikan saham-saham perusahaan. Tujuan tersebut dapat 

dicapai secara bertahap dengan semakin banyaknya jenis dan jumlah surat-surat 

berharga yang diperjualbelikan sejalan dengan bertambahnya lembaga-lembaga yang 

mendukung terselenggaranya pasar modal tersebut. 
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Dalam menjalankan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas 

untuk memindahkan dana dari (lender) pihak yang mempunyai kelebihan dana ke 

(borrower) pihak yang memerlukan dana untuk menjalankan operasi perusahaannya. 

Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, lenders berharap akan 

memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Dari pihak borrowers 

tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa 

harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan. Dalam proses ini 

diharapkan akan terjadi peningkatan produksi, sehingga akhirnya secara keseluruhan 

akan terjadi peningkatan kemakmuran. 

Perusahaan yang memasuki pasar modal adalah merupakan perusahaan yang 

go public, di mana perusahaan tersebut menawarkan saham kepada masyarakat umum 

untuk pertama kalinya. Kegiatan dalam rangka penawaran umum penjualan saham 

perdana disebut dengan IPO (Initial Public Offering). Di dalam IPO ini ada salah satu 

media informasi yang digunakan untuk penyebaran informasi ke masyarakat yang 

disebut prospektus. Masyarakat yang memiliki dana berlebih dapat memilih alternatif 

investasi melalui pasar modal yaitu dengan membeli sejumlah saham perusahan go 

public, dan dari pemilihan alternatif tersebut diharapkan ada keuntungan dari selisih 

harga beli dengan harga jualnya di kemudian hari. Bursa efek di Indonesia sampai 

saat ini terdapat dua bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek 

Surabaya (BES). BEJ merupakan salah satu bursa efek yang cepat perkembangannya 

sehingga bursa efek yang berpusat di Jakarta ini menjadi alternatif yang disukai 

perusahaan go public yang mencari dana. 
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  Perkembangan bursa efek disamping dilihat dengan semakin banyaknya 

anggota bursa juga dapat dilihat dari perubahan harga-harga saham yang 

diperdagangkan. Perubahan harga saham dapat memberi petunjuk tentang kegairahan 

dan kelesuan aktivitas pasar modal serta pemodal dalam melakukan transaksi jual beli 

saham. Sementara semakin banyak harga yang terbentuk di pasar modal ditentukan 

oleh faktor-faktor seperti laba per saham, rasio laba terhadap harga saham, tingkat 

bunga bebas resiko yang diukur dari tingkat bunga deposito pemerintah, penggunaan 

hutang dan faktor eksternal lainnya (Sartono, 1995).  

Sistem perdagangan efek terorganisasi di luar bursa efek resmi diatur dan 

dilaksanakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek dengan diawasi dan 

dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Perusahaan pialang akan 

bertindak atau berkedudukan sebagai pedagang efek maupun perantara pedagang 

untuk melakukan jual beli di lantai bursa melalui orang yang ditunjuk sebagai Wakil 

Perantara Pedagang Efek (WPPE). Selanjutnya setelah saham dicatat di bursa efek, 

untuk menentukan besarnya efek di pasar bisa melihat melalui transaksi pengalihan 

saham yang terjadi secara langsung antara investor satu dengan yang lain. Mekanisme 

kerja dalam pasar modal menghendaki pelaporan terhadap transaksi dalam jumlah 

yang besar (bloc sale) kepada bursa efek secara terbuka. Jadi, pada akhirnya transaksi 

antar investor juga harus dicatat pula pada bursa efek. Permintaan dan penawaran 

efek di pasar modal ini akan berpengaruh terhadap keuntungan (capital gain) dan 

kerugian (capital loss) yang akan diterima perusahaan yang go public (emiten).  

Dalam menanamkan modal di suatu perusahaan para investor membutuhkan 

informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahan di mana informasi tersebut akan 
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mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi. Dalam UU Pasar Modal mengenai 

prinsip keterbukaan yang mensyaratkan perusahaan yang go public yang tunduk pada 

UU Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat  dalam waktu yang 

tepat seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha yang ditanganinya. Pengaturan 

kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi dilatarbelakangi oleh fakta bahwa 

informasi mengenai kondisi perusahaan mempunyai peranan penting bagi keputusan 

investor. Kewajiban bagi perusahaan untuk menyampaikan dan mengumumkan 

laporan keuangan juga dimaksudkan agar informasi mengenai kinerja keuangan 

perusahaan yang go public juga tersedia bagi masyarakat, dan laporan keuangan 

memberikan informasi khususnya untuk investor mengenai kinerja perusahaan. 

Dalam menilai atau mengukur sukses atau tidaknya suatu pengelolaan usaha dapat 

dilihat dari besarnya laba atau pendapatan yang diperoleh perusahaan untuk 

memperkecil resiko yang ada dalam pengambilan keputusan investasi . 

Saham yang diperdagangkan di BEJ adalah saham perusahaan yang tercatat 

dalam BEJ (listed). Motivasi perusahaan mencatatkan sahamnya di BEJ antara lain 

adalah mendapatkan tambahan modal kerja, memperbaiki posisi keuangan dan 

meningkatkan kredibilitas. Sedangkan investor yang bermain di BEJ terdiri dari 

investor asing dan lokal. Motivasi investor membeli saham adalah untuk 

mendapatkan dividen (bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham) dan 

capital gain (keuntungan harga jual saham lebih tinggi dari harga belinya). Namun 

sampai sekarang di BEJ motif investasi lebih karena didorong oleh capital gain 

bukan oleh dividen (E. A. Koetin, 1997). 
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Penurunan pembayaran dividen kepada pemilik saham dapat mempengaruhi 

minat pemodal atau calon pemodal  dalam membeli saham yang diperdagangkan di 

bursa efek. Sedangkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan harta yang disebut dengan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

total sumber dananya juga akan mempengaruhi harga saham. 

Pemahaman akan harga saham dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahannya sangat penting karena dapat memberikan informasi bagi pemodal atau 

calon pemodal dalam melakukan investasi berupa saham. Tujuan normatif yang ingin 

dicapai perusahaan adalah berusaha memaksimumkan kemakmuran pemilik 

perusahaan. Kepemilikan perusahaan yang ditunjuk dari saham yang dimiliki 

pemodal atau investor dilakukan dengan cara peningkatan kemakmuran pemegang 

saham melalui perubahan harga saham yang tinggi yang akan meningkatkan nilai 

kekayaan pemegang saham. 

Adanya krisis moneter pada tahun 1997 ternyata membawa pengaruh besar 

terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satu sektor yang mengalami pengaruh 

terjadinya gejolak moneter adalah investasi di pasar modal melalui Bursa Efek.  

Dalam tahun 1997, IHSG di Bursa Efek Jakarta merosot 235.720 atau 36,98 persen 

dari 637.432 pada 27 Desember 1996 menjadi 401.712 per 31 Desember 1997. Posisi 

penutupan indeks tahun 1997 ini merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. 

Bursa saham menjadi suatu tempat berinvestasi yang tidak menarik lagi karena 

kenaikan dan penurunan harga-harga saham yang bergerak tidak normal dan para 

pemodal menderita kerugian yang cukup besar selama tahun 1997. Jika kapitalisasi 

pasar modal pada 2 Januari 1997 mencapai Rp 215,53 trilyun, sedangkan pada 30 
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Desember 1997 Rp 154,93 trilyun. Ini berarti kerugian yang ditanggung pemodal 

pada tahun 1997 Rp 60,60 trilyun. Keadaan ini mengakibatkan penurunan kinerja 

perdagangan yang ditunjukkan dengan penurunan harga saham.   

Bagi investor informasi tentang Earning Per Share (EPS), Dividen Per Share 

(DPS) dan Financial Leverage (FL) menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam 

kebutuhan pengambilan keputusan. Informasi tersebut dapat mengurangi 

ketidakpastian dan resiko yang mungkin terjadi, sehingga keputusan yang diambil 

diharapkan akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tjiptono dan Hendy (2001) 

menyatakan semakin tinggi nilai EPS akan menggembirakan pemegang saham karena 

semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham. Dengan meningkatnya 

laba maka harga saham cenderung naik, sedangkan ketika laba menurun maka harga 

saham ikut juga turun. Beaver (1970) menyimpulkan bahwa secara statistik terjadi 

reaksi harga saham yang signifikan sehari sebelum dan sesudah pengumuman laba. 

Aharony dan Itzhak (1980) menunjukkan penelitian mereka bahwa pasar 

bereaksi saat terjadi pengumuman dividen. Nilai sebuah saham suatu perusahaan 

dapat merupakan suatu prestasi dari perusahaan tersebut, dinilai dari kinerja keuangan 

yang dapat dilihat dan diukur atas financial leverage perusahaan tersebut, karena 

financial leverage menggambarkan bagaimana perusahaan membiayai aktivitasnya. 

Oleh karena itu financial leverage dapat digunakan sebagai input untuk mengukur 

perubahan atas harga saham.    

Menurut Weston dan Brigham (1984) struktur modal perusahaan merupakan 

bauran atau perpaduan dari hutang, saham preferen dan saham biasa yang 
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dikehendaki perusahaan. Penggunaan hutang untuk memenuhi kebutuhan dana 

perusahaan akan menghasilkan keuntungan dan dapat berdampak pada kerugian yang 

tidak lain adalah merupakan resiko dari penggunaan hutang. Hutang menyebabkan 

beban yang bersifat tetap yaitu beban bunga dan pokok pinjaman yang harus dibayar, 

dilain pihak hutang merupakan sumber dana yang dapat digunakan untuk mendanai 

aktivitas perusahaan sehingga perusahaan dapat meningkatkan kemampuan 

menghasilkan laba, selain itu beban bunga yang harus dibayar tersebut merupakan 

beban yang dapat digunakan sebagai elemen pengurang pajak penghasilan. 

Weston dan Brigham (1984) menyatakan bahwa ukuran yang dapat 

menunjukkan sampai sejauh mana sekuritas berpenghasilan tetap digunakan dalam 

struktur modal perusahaan dinamakan financial leverage (leverage keuangan). 

Semakin tinggi penggunaan sekuritas berpenghasilan tetap (dalam hal ini adalah 

hutang) maka financial leveragenya juga semakin tinggi, begitu juga sebaliknya 

semakin rendah penggunaan sekuritas berpenghasilan tetap maka financial 

leveragenya juga akan semakin rendah. Seperti disebutkan diatas bahwa hutang (yang 

menimbulkan financial leverage) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan 

perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi, berinvestasi, dan dapat 

mengembangkan usahanya. Akan tetapi financial leverage juga menimbulkan resiko. 

Menurut Weston dan Brigham (1984) resiko yang timbul akibat digunakannya 

financial leverage yang melebihi resiko bisnis yang mendasar dan harus ditanggung 

para pemegang saham biasa ini disebut resiko keuangan perusahaan dengan financial 
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leverage yang tinggi. Hal ini akan dapat berakibat adanya kesulitan keuangan 

(financial stress), untuk dapat menyelesaikan kewajiban hutangnya dengan kata lain 

bahwa financial leverage dapat berakibat adanya kesulitan keuangan untuk dapat 

menyelesaikan kewajiban hutangnya. Dengan kata lain bahwa financial leverage 

dapat berakibat baik dan buruk bagi perusahaan, oleh karena itu financial leverage ini 

dapat menyebabkan perusahaan berkembang dengan baik (kinerja perusahaan baik), 

akan tetapi juga dapat menyebabkan kemunduran perusahaan (kinerja perusahaan  

buruk) bahkan dapat berakibat lebih jauh pada kondisi kepailitan atau bangkrut. 

Dalam hal ini pengukuran kinerja perusahaan sebagai dampak dari penggunaan 

hutang dalam struktur modalnya, dengan menggunakan ukuran pertumbuhan 

penjualan, laba operasi dan return saham sebagai indikator kinerja perusahaan, 

pertumbuhan penjualan adalah variabel yang paling banyak terpengaruh oleh adanya 

kondisi baik internal maupun eksternal perusahaan. Dengan adanya perubahan pada 

penjualan maka selanjutnya akan dapat mempengaruhi profitabilitas (laba operasi) 

dan nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham. Weston dan Brigham (1984) 

juga menyatakan bahwa leverage akan berpengaruh terhadap Earning Per Share 

(EPS) atau Dividen Per Share (DPS), oleh karena itu juga akan mengakibatkan 

perubahan harga saham.                    

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan fundamental untuk mengetahui 

pengaruh Earning Per Share (EPS), Dividen Per Share (DPS), dan Financial 

Leverage (FL) terhadap harga saham. Analisis teknikal dalam penelitian ini tidak 
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dipakai karena data perusahaan tidak terlibat sebagai faktor yang mempengaruhi 

perubahan harga saham. Dengan menganalisis laporan keuangan para investor dapat 

melihat hubungan antara resiko dan hasil yang diharapkan dari modal yang 

ditanamkan. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang selalu 

mengalami perubahan harga. Harga saham dikatakan murah, mahal atau wajar 

dengan melihat kondisi fundamental perusahaan secara sederhana ada yang 

mengatakan bahwa hal ini dapat dilihat melalui laba yang diperoleh, dividen 

perusahaan maupun sekuritas berpenghasilan tetap yang diukur dengan financial 

leverage. 

Dari hasil analisis inilah kemudian para investor melakukan transaksi dalam 

perdagangan saham di pasar modal. Kesesuaian antara permintaan dan penawaran 

dalam pasar modal akan menentukan harga saham bagi setiap perusahaan go public di 

pasar modal. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini akan menganalisis 

lebih lanjut mengenai “PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), DIVIDEN PER 

SHARE (DPS), DAN FINANCIAL LEVERAGE (FL) TERHADAP HARGA SAHAM 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ PERIODE 2000-2002”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Dalam berinvestasi khususnya investasi saham, investor yang menanamkan 

modalnya dalam bentuk saham terlebih dahulu harus mengerti tentang seluk beluk 

pasar modal dan perlu melakukan analisis investasi melalui analisis penilaian saham. 

Di mana analisis penilaian saham ini meliputi 2 (dua) metode yaitu analisis 

fundamental dan analisis teknikal. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam 
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penelitian ini digunakan analisis fundamental karena analisis ini lebih didasarkan 

pada informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Earning Per Share (EPS), 

Dividen Per Share (DPS), dan Financial Leverage (FL) merupakan bagian dari 

sekian banyak informasi yang disampaikan oleh manajemen.  

Apabila informasi mengenai Earning Per Share (EPS), Dividen Per Share 

(DPS), dan Financial Leverage (FL) yang tercantum dalam laporan keuangan 

perusahaan mempunyai manfaat bagi investor dalam menilai emiten untuk 

menentukan kebijakan investasinya. Permasalahan yang dihadapi pasar modal 

sebagai akibat dari gejolak moneter yang ditunjukkan dengan penurunan harga saham 

dan penurunan kapitalisasi pasar, oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas  

maka timbul permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2000-2002 ? 

2. Apakah ada pengaruh Dividen Per share (DPS) terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2000-2002 ? 

3. Apakah ada pengaruh Financial Leverage (FL) terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2000-2002 ? 

4. Apakah ada pengaruh Earning Per Share (EPS), Dividen Per Share (DPS) dan 

Financial Leverage (FL) secara bersama-sama terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2000-2002? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah tafsir terhadap penelitian ini maka perlu diberikan 

batasan yang cukup jelas yaitu : 
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1. Earning Per Share/EPS (X1) 

Earning Per Share (EPS) atau pendapatan per lembar saham menunjukkan 

tingkat keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Semakin besar 

EPS menunjukkan semakin baik kondisi operasi perusahaan. Sehingga para 

pemegang saham biasa akan semakin tertarik dengan semakin tinggi EPS. EPS dapat 

diukur dengan rumus laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah lembar saham. 

2. Dividen Per Share/DPS (X2) 

Dividen Per Share (DPS) menggambarkan besarnya jumlah pendapatan per 

lembar saham yang akan didistribusikan kepada para pemegang saham biasa. 

Semakin tinggi DPS menunjukkan semakin tinggi jumlah rupiah per lembar saham 

yang diterima oleh para pemegang saham biasa, sehingga hal ini menggambarkan 

suatu kondisi operasi yang baik dari perusahaan. DPS dapat diukur dengan rumus 

jumlah dividen yang dibayarkan dibagi dengan jumlah lembar saham. 

3. Financial Leverage/FL (X3) 

Financial Leverage (FL) menggambarkan sampai sejauh mana sekuritas 

berpenghasilan tetap digunakan dalam struktur modal perusahaan. Semakin tinggi 

penggunaan sekuritas berpenghasilan tetap (dalam hal ini adalah hutang) maka 

financial leveragenya juga akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Di dalam 

analisis fundamental  financial leverage ini diasumsikan bahwa dividen untuk 

pemegang saham preferen selalu dibayar dalam setiap periode. Asumsi ini diperlukan 

karena tujuan utama dari financial leverage adalah mengetahui beberapa jumlah uang 

yang sesungguhnya tersedia bagi para pemegang saham biasa setelah bunga dan 
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dividen (untuk saham preferen) dibayarkan. Financial leverage dapat diukur dengan 

rumus total hutang dibagi dengan total asset.    

4. Harga Saham 

Harga adalah nilai dari sesuatu yang dinyatakan dalam uang. Sedangkan saham 

adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan 

terhadap suatu perusahaan (Hin, 2001:13), sehingga dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa harga saham berarti nilai dari surat berharga sebagai tanda 

kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan penerbitnya yang dinyatakan 

dalam satuan mata uang tertentu. Harga saham tahunan diperoleh dengan cara 

menjumlahkan harga saham pada saat penutupan bulan Januari-Desember setiap 

periode penelitian yang selanjutnya jumlah tersebut dibagi 12 (dua belas). 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur di  BEJ periode 2000-2002. 

2.  Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Dividen Per Share (DPS) terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur di BEJ periode 2000-2002. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Financial Leverage (FL) terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur di BEJ periode 2000-2002. 

4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh EPS, DPS, dan FL secara bersama-sama 

terhadap harga saham perusahaan manufaktur di BEJ periode 2000-2002. 

1.5  Kegunaan Penelitian 
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Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat barmanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu ekonomi sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat 

memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini, dan menambah 

sumber pustaka yang telah ada. 

2. Manfaat Praktis 

2.1 Bagi Manajemen Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai masukan atau dasar untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari  rasio keuangan yang baik menunjukkan 

prospek bagus bagi perusahaan di masa yang akan datang yang dapat menarik 

investor untuk menanamkan modal di perusahaan sehingga dimungkinkan dapat 

menambah modal untuk usaha pengembangan perusahaan dan sebagai bahan 

informasi dalam pengambilan keputusan. 

2.2 Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

laporan keuangan terhadap harga saham yang diperdagangkan di pasar modal, 

sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta 

dapat dipergunakan sebagai salah satu alat untuk memilih atau menentukan 

perusahaan mana yang mempunyai rasio keuangan yang baik dan meramalkan harga-
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harga saham perusahaan manufaktur di BEJ sehingga akan mengurangi resiko 

kerugian dan menghasilkan return saham yang baik. 

 
1.6  Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Sistematikanya meliputi : 

a. Bagian Pendahuluan 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, sari, pengesahan, motto, persembahan, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

b. Bagian Isi Skripsi 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, penegasan istilah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika skripsi. 

BAB II :  LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan teori pasar modal, pengertian saham,                

macam-macam saham, analisis penilaian saham, penilaian harga saham, 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, hubungan antara Earning 

Per Share (EPS) dengan harga saham, Dividen Per Share (DPS) dengan 

harga saham dan Financial Leverage (FL) dengan harga saham, dan  

kerangka berfikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data. Metode 
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analisis data dimaksudkan untuk menganalisis data penelitian dalam rangka 

menguji kebenaran hipotesis. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang data serta pembahasannya dengan 

menggunakan data statistik untuk kemudian disimpulkan. 

 BAB V : PENUTUP 

Bab penutup ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil 

dari analisis data, hipotesis serta pembahasan. Selain itu dalam bab ini juga 

berisi mengenai saran-saran yang dianggap perlu baik ditujukan untuk 

pembaca secara umum atau untuk peneliti selanjutnya. 

c. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran, serta 

lembar pengesahan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Pengertian Saham  

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang 

atau badan terhadap suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan 

yang menerbitkan surat tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar 

penyertaan yang ditanamkan di perusahaan (Tjiptono dan Hendy:2001). Kertonegoro 

(1995:99) mendefinisikan saham sebagai bentuk modal penyertaan (equity capital) 

atau bukti posisi kepemilikan dalam suatu perusahaan. 

Sifat dasar investasi saham adalah memberikan peran bagi investor dalam 

memperoleh laba perusahaan. Setiap pemegang saham merupakan sebagian pemilik 

perusahaan, sehingga mereka berhak atas sebagian dari laba perusahaan. Namun hak 

tersebut terbatas karena pemegang saham berhak atas bagian penghasilan perusahaan 

hanya setelah seluruh kewajiban perusahaan dipenuhi. 

Pada dasarnya saham dapat digunakan untuk mencapai tiga tujuan investasi 

utama (Kertonegoro, 1995:108) yaitu : 

1. Sebagai gudang nilai, berarti investor mengutamakan keamanan prinsipal, 

sehingga mereka akan mencari saham blue chips dan saham non-spekulatif 

lainnya.  
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2. Untuk pemupukan modal, berarti investor mengutamakan investasi jangka 

panjang, sehingga mereka akan mencari saham pertumbuhan untuk memperoleh 

capital gain atau saham sumber penghasilan untuk mendapat dividen. 

3. Sebagai sumber penghasilan, berarti investor mengandalkan pada penerimaan 

dividen sehingga mereka akan mencari saham penghasilan yang bermutu baik dan 

hasil tinggi.  

Menurut Robbert Ang (1997), saham adalah surat berharga sebagai bukti 

penyertaan atau pemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Nilai 

suatu saham berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Par Value (Nilai Nominal) 

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada saham yang bersangkutan 

dan berfungsi untuk tujuan akuntansi. Dalam modal suatu perseroan, dikenal 

adanya modal disetor. Perubahan modal disetor ini sama dengan merupakan 

suatu nilai yang berguna bagi pencatatan akuntansi, di mana nilai nominal dicatat 

sebagai model ekuitas perseroan di dalam neraca. Setiap saham yang diterbitkan 

di Indonesia harus mempunyai nilai nominal yang tercantum pada surat 

sahamnya. Namun untuk satu jenis saham yang lama harus mempunyai satu jenis 

nilai nominal. 

2. Base Price (Harga Pasar) 

Harga dasar suatu saham sangat erat kaitannya dengan harga pasar suatu 

saham. Harga dasar suatu saham baru merupakan harga perdananya. Harga dasar 

ini berubah sesuai aksi emiten yang dilakukan seperti right issue, stock split, 

warrant dan lain-lain, sehingga harga saham dasar yang baru harus dihitung 
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sesuai dengan perubahan harga teoritis hasil perhitungan antara harga dasar 

dengan jumlah saham yang diterbitkan. 

3. Market Price (Harga Saham) 

Harga pasar merupakan harga saham pada pasar yang sedang 

berlangsung. Jika pasar bursa efek tutup, maka harga pasar adalah harga 

penutupan (closing price). Jadi harga pasar ini yang menyatakan naik turunnya 

suatu saham. Jika harga pasar dikalikan jumlah saham yang diterbitkan, maka 

didapat market value. 

Surat berharga saham memiliki bermacam-macam bentuk. Macam-

macam saham terbagi berdasarkan peralihan hak, berdasar hak tagih dan berdasar 

kinerja saham itu sendiri meliputi : 

1. Berdasarkan Peralihan Hak 

1.1 Saham Atas Unjuk (Bearer Stock) 

Yaitu jenis saham yang tidak menyertakan nama pemilik dengan tujuan 

agar saham tersebut dapat dengan mudah dipindahtangankan atau mudah 

berganti pemilik dan siapapun yang memegang saham tersebut secara sah 

menjadi pemilik saham tersebut dan berhak ikut dalam RUPS (Rapat Umum 

Pemegang Saham). 

1.2  Saham Atas Nama (Registered Stock) 

Saham ini mencantumkan nama dari pemilik saham pada lembar 

sahamnya. Saham ini dapat dipindahtangankan tetapi harus melalui prosedur 

tertentu. 
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2. Berdasarkan Hak Tagih atau Klaim 

2.1 Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasar laba 

atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang saham 

biasalah yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen dan 

penjualan asset perusahaan. 

2.2 Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen adalah saham dengan bagian hasil yang tetap dan apabila 

perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham preferen akan mendapat 

prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan asset. 

3. Berdasarkan Kinerja Saham 

3.1 Blue Chip Stock 

Yaitu saham unggulan karena diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki 

kinerja baik, dapat membagikan dividen secara stabil dan konsisten. Perusahaan 

yang menerbitkan saham ini biasanya adalah perusahaan besar yang telah 

memiliki pangsa pasar tetap. 

3.2 Growth Stock 

Merupakan jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan  yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan tinggi. 

3.3  Income Stock 

Merupakan saham yang memiliki dividen progresif atau besarnya dividen 

yang dibagikan lebih tinggi dari rata-rata dividen tahun sebelumnya. 
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3.4 Speculative Stock 

Saham ini menghasilkan dividen yang tidak tetap karena perusahaan yang 

menerbitkan memiliki pendapatan yang berubah-ubah, dan memungkinkan 

memiliki prospek yang bagus di masa yang akan datang. 

3.5 Counter Cyclical Stock 

Perusahaan yang menerbitkan saham ini operasionalnya tidak banyak 

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Perusahaan ini biasanya bergerak 

dalam bidang produksi atau layanan jasa vital. 

2.1.2  Harga Saham 

Nilai pasar dari sekuritas merupakan harga pasar dari sekuritas itu sendiri. 

Untuk sekuritas yang diperdagangkan dengan aktif, nilai pasar merupakan harga 

terakhir yang dilaporkan pada saat sekuritas terjual (Horne, 1997:70).  

Dalam teori manajemen dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran yang digunakan 

sebagai standar dalam memberikan penilaian efisien atau tidaknya suatu keputusan 

keuangan dapat dilihat dari nilai perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan saham, 

nilai perusahaan yaitu nilai saham ditambah dengan nilai pasar hutang. Husnan 

(2001) mengemukakan bahwa nilai saham adalah harga pasar dikalikan dengan 

jumlah saham yang beredar. 

Horne (1997:5) mengemukakan bahwa harga pasar bertindak sebagai 

barometer dari kinerja bisnis. Harga pasar menunjukkan seberapa baik manajemen 

menjalankan tugasnya atas nama para pemegang saham. Oleh karena itu manajemen 

selalu berada dalam pengawasan. Para pemegang saham yang tidak puas dengan 

kinerja manajemen dapat menjual saham yang mereka miliki dan menginvestasikan 
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uangnya di perusahaan lain. Tindakan-tindakan tersebut jika dilakukan oleh para 

pemegang saham akan dapat mengakibatkan turunnya harga saham di pasar. Pada 

dasarnya tinggi rendah 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.  

2.1.3  Analisis Saham 

Dalam konteks teori untuk melakukan analisis dan memilih saham terdapat 

dua pendekatan dasar yakni :  

1. Analisis Teknikal 

Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

(kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham tersebut (kondisi 

pasar) di waktu yang lalu (Husnan, 2001:349). 

Model analisis teknikal lebih menekankan pada tingkah laku pemodal di 

masa yang akan datang berdasarkan kebiasaan di masa lalu (nilai psikologis). Di 

dalam analisis teknikal informasi tentang harga dan volume perdagangan 

merupakan alat utama untuk analisis. misalnya, peningkatan atau penurunan 

harga biasanya berkaitan dengan peningkatan atau penurunan volume 

perdagangan. Analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk 

menentukan kapan akan membeli atau menjual saham, dengan memanfaatkan 

indikator-indikator teknis ataupun menggunakan analisis grafis.  
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2. Analisis Fundamental 

Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham di masa 

yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan menerapkan 

hubungan vaiabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham 

(Husnan, 2001:315) 

Analisis fundamental lebih menekankan pada penentuan nilai instrinsik 

dari suatu saham. Untuk melakukan analisis yang bersifat fundamental, analisis 

perlu memahami variabel-variabel yang mempengaruhi nilai instrinsik saham. 

Nilai inilah yang diestimasi oleh investor, dan hasil dari estimasi ini 

dibandingkan dengan nilai pasar sekarang (current market price) sehingga dapat 

diketahui saham-saham yang overprice maupun yang underprice. Karena banyak 

faktor yang mempengaruhi harga saham dalam hal ini (EPS, DPS, dan FL) maka 

beberapa tahapan analisis untuk melakukan analisis fundamental yaitu : 

1. Analisis Ekonomi 

Analisis ini menyangkut penilaian umum perekonomian dan pengaruh 

potensialnya terhadap hasil sekuritas. Foster G (1986) dalam bukunya Husnan 

(2001:320) menunjukkan bahwa faktor ekonomi mampu menjelaskan sekitar 17 

persen  perubahan laba perusahaan. 

2. Analisis Industri 

Analisis industri akan memberikan pemahaman tentang sifat dan operasi 

dari suatu industri yang dapat digunakan untuk memperkirakan prospek 

pertumbuhan industri perusahaan-perusahaan di dalamnya serta prestasi saham-

sahamnya. 
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3. Analisis Kondisi Spesifik Perusahaan 

Analisis ini menyangkut penilaian keadaan keuangan perusahaan. Alat 

yang digunakan dalam analisis ini yaitu analisis laporan keuangan. 

 

2.1.4  Penilaian Harga Saham 

 Nilai saham yang akan dibayar oleh investor tergantung dari hasil yang 

diharapkan untuk diterima dan resiko yang terkandung dalam transaksi pembelian itu. 

Penilaian (valuasi) dimasukkan untuk dapat menentukan nilai suatu saham sehingga 

perlu diperoleh standar prestasi (standar and performance) yang dapat digunakan 

untuk menilai manfaat investasi saham yang bersangkutan. Standar prestasi ini berupa 

nilai instrinsik yang menunjukkan prestasi (hasil dan resiko)  mendatang dari suatu 

sekuritas. 

Model penilaian harga saham yang sering digunakan dalam analisis saham 

(Manurung, 1997 : 28) yaitu : 

1. Pendekatan Present Value. 

Dalam pendekatan nilai saat ini dari suatu saham adalah sama dengan present 

value arus kas yang diharapkan akan diterima oleh pemilik saham tersebut. Dividen 

merupakan arus kas bagi para pemegang saham menurut pendekatan the dividen 

discount model. Model ini dikembangkan menjadi dua model pendekatan yaitu : 

1.1 Model Tanpa Pertumbuhan Dividen (The Zero Growth Model) 

Model ini didasarkan pada asumsi : 

1. Keuntungan tidak berubah setiap tahunnya  

2. Semua keuntungan dibagikan sebagai dividen 
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Sehingga harga saham dirumuskan : 

Po = 
r
D   

Dimana : 
Po  = Harga saham (nilai instrinsik) 
D = Dividen 
r         = Required rate of return (tingkat keuntungan yang dianggap       

relevan atau diharapkan) 
 

1.2 Model Pertumbuhan Konstan (Constant Growth Model) 

Model ini didasarkan pada asumsi :  

1. Tidak semua laba dibagikan 

2. Laba ditahan diinvestasikan kembali 

Sehingga harga saham dirumuskan : 

Po = 
gr

Di
−

 

Dimana : 
Po  = Harga saham (nilai instrinsik) 
Di  = Dividen pada periode i 

 r = Required rate of return (tingkat keuntungan yang dianggap relevan 
atau diharapkan) 

 g = Growth of rate (pertumbuhan laba atau dividen di masa yang akan 
datang) 

 
2. Pendekatan Price Earning Ratio (PER) 

Dalam pendekatan ini harga saham (nilai instrinsik) dirumuskan sebagai 

berikut : 

Po  = EPSi x PER 

Dimana : 
Po   =  harga saham (nilai instrinsik) 
EPSi  =  earning per share (laba per saham yang diharapkan) 
PER  =  price earning ratio 
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2.1.5  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

Menurut Fuller dan Farrel (1987 : 205) dalam Natarsyah (2000) bahwa faktor 

utama yang mempengaruhi harga saham adalah perkiraan (harapan) mengenai 

penghasilan perusahaan, dividen, dan resiko. 

Pada dasarnya faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pembentukan harga 

saham merupakan faktor-faktor yang dikombinasikan dalam penilaian harga saham 

dengan pendekatan The Dividen Discount Model yang Constant Growth yakni : 

Po   = 
gr

Di
−

………………………………………(1) 

Dimana : 
Po   =  Harga saham (nilai instrinsik) 
Di  =   Dividen pada periode i 
r     =  Required rate of return (tingkat keuntungan yang dianggap  

relevan  atau    diharapkan) 
g     =   Growth of rate (pertumbuhan laba atau dividen dimasa yang akan datang) 
 

Dividen pada periode i diperoleh dengan memperkirakan laba per saham 

(EPS) dan Payout Ratio (Kertonegoro,1995:127). Jika payout ratio diberi notasi (b) 

maka dividen pada periode i dirumuskan Di = EPS x (b) sehingga model (1) 

disubtitusikan menjadi sebagai berikut :  

Po  = 
gr
bEPSx

−
)( …………………………………….(2) 

Dimana : 
Po    = harga saham (nilai instrinsik) 
EPS =  earning per share (laba per saham) 
b =   payout ratio 
r = reqired rate of return (tingkat keuntungan yang dianggap relevan atau 

diharapkan) 
g =  growth of rate (pertumbuhan laba atau dividen di masa yang akan datang) 
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2.1.6  Earning Per Share (EPS) 

2.1.6.1  Pengertian Earning Per Share (EPS) 

 Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M (2001) pengertian laba per lembar 

saham atau EPS yaitu merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan 

(laba) yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar sahamnya. Laba 

merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan, karena itu para pemodal 

seringkali memusatkan perhatian pada besarnya earning per share (EPS) dalam 

melakukan analisis saham. Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan 

pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham.  

Untuk menganalisis penyebab perubahan EPS dapat digunakan analisis rasio 

laba (Fabozzi, 1999 : 386). Rasio laba menunjukkan dampak gabungan dari likuiditas 

serta manajemen aktiva dan kewajiban terhadap kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba. Laba per lembar saham dapat dihitung dengan rumus :   

beredarygsahamJumlah
pajaksetelahLabaEPS =  

  Menurut Robbert Angg (1997), EPS merupakan perbandingan antara laba 

bersih setelah pajak pada suatu tahun buku dengan jumlah saham yang diterbitkan. Di 

dalam perhitungan EPS, terdapat dua jenis EPS, yaitu : 

1. EPS Historis 

EPS yang dihitung berdasarkan kinerja perusahaan pada tahun buku yang 

telah lampau. EPS historis merupakan nilai yang telah terjadi pada masa lampau. 
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2.  EPS Proyektif 

EPS yang diperkirakan akan terjadi dengan asumsi sesuai dengan proyeksi 

kinerja emiten. 

2.1.6.2  Hubungan Antara Harga Saham Dengan Earning Per Share (EPS) 

Menurut Brealy dan Stewart (1986) menyatakan bahwa para penanam modal 

(investor) sering menggunakan istilah income stock and growth stock. Mereka 

kelihatannya membeli saham yang sedang tumbuh terutama dengan pengharapan 

memperoleh keuntungan modal dan mereka lebih berminat pada pertumbuhan 

pendapatan pada masa mendatang daripada dalam dividen tahun berikutnya. 

Sebaliknya mereka membeli income stock terutama untuk memperoleh dividen tunai.  

Sedangkan Lukman Syamsudin (2001) menyatakan pada umumnya 

manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat 

tertarik akan EPS, karena hal ini menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk 

setiap lembar saham biasa. Para calon pemegang saham tertarik dengan EPS yang 

besar, karena hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan. 

Jumlah EPS tidak berarti akan didistribusikan semuanya kepada pemegang saham 

biasa, karena berapapun jumlah yang akan didistribusikan tergantung pada kebijakan 

perusahaan dalam hal pembayaran dividen. EPS yang besar menandakan kemampuan 

perusahaan yang lebih besar dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap 

lembar saham. Peningkatan EPS menandakan bahwa perusahaan berhasil 

meningkatkan taraf kemakmuran investor, dan hal ini akan mendorong investor untuk 

menambah jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan. Makin tinggi nilai EPS 

akan menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan 
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untuk pemegang saham (Tjiptono Darmadji dan Hendy W:2001). Hal ini akan 

berakibat dengan meningkatnya laba maka harga saham cenderung naik, sedangkan 

ketika laba menurun, maka harga saham ikut juga menurun.  

2.1.7 Dividen Per Share (DPS) 

2.1.7.1 Pengertian Dividen Per Share (DPS) 

Menurut James C. Van Horne dan John M. Wachowicz Jr, (1998) dividen 

saham hanyalah merupakan pembayaran saham tambahan saham biasa pada 

pemegang saham. Dividen saham tersebut tidak lebih dari rekapitulasi perusahaan, 

proporsi kepemilikan dari pemegang saham tetap tidak berubah. Secara teoritis, 

dividen saham bukan sesuatu yang menyangkut nilai bagi para investor. Mereka 

menerima sertifikat saham tambahan tetapi kepemilikan proposional mereka atas 

perusahaan tersebut tidak berubah. Harga pasar saham akan menurun secara 

proporsional sehingga nilai tunai saham mereka tetap sama. Apabila pemegang saham 

ingin menjual sahamnya untuk memperoleh penghasilan, maka dividen saham lebih 

memudahkan penjualan tersebut. Tentunya, tanpa dividen saham para pemegang 

saham dapat juga menjual sebagian saham mereka untuk memperoleh penghasilan. 

Dividen Per Share (DPS) merupakan total semua dividen yang dibagikan 

pada tahun buku sebelumnya, baik dividen intern, dividen total atau dividen saham 

(Robbert Ang:1997). Dividen saham merupakan pembayaran tambahan saham biasa 

kepada pemegang saham. Dividen saham hanya menunjukkan perubahan pembukuan 

dalam perkiraan ekuitas pemegang saham pada neraca perusahaan. Proporsi 

kepemilikan saham dalam perusahaan tetap sama. Akuntansi membedakan dividen 
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saham menjadi dividen saham persentase kecil dan dividen persentase besar (James 

C. Van Horne dan John M. Wachowicz Jr (1998). 

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy W (2001) dividen merupakan 

pembagian sisa laba perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham, atas 

persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dividen itu sendiri dalam 

bentuk tunai (cash dividen) ataupun dividen saham (stock dividen). Sedangkan 

menurut Arthur J. Keown dan kawan-kawan (2000) kebijakan dividen perusahaan 

meliputi dua komponen dasar, yaitu : 

1. Rasio Pembayaran Dividen 

Rasio pembayaran dividen menunjukkan jumlah dividen yang 

dibayarkan relatif terhadap pendapatan perusahaan. Contohnya, jika dividen per 

lembar saham adalah $2 dan pendapatan per saham adalah $ 4, rasio pembayaran 

adalah 50 persen ($2 : $4). 

2. Stabilitas Dividen Sepanjang Waktu 

Stabilitas dividen sama pentingnya pada investor dengan jumlah dividen 

yang diterima. 

DPS menggambarkan besarnya jumlah pendapatan per lembar saham yang 

akan didistribusikan pada para pemegang saham biasa. DPS bisa didapat dari rumus : 

sahamlembarJumlah
dibayarkanygdevidenJumlahDPS =   

Dengan merumuskan kebijakan dividen, manajer keuangan menghadapi 

trade off. Dengan mengasumsikan manajemen sudah memutuskan berapa banyak 

diinvestasikan dan memilih paduan hutang dan modalnya untuk mendanai investasi 
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ini, keputusan untuk membayar dividen yang besar berarti secara simultan 

memutuskan untuk menahan sedikit laba, jikalau ada. Ini nantinya menghasilkan 

ketergantungan yang lebih besar pada pendanaan perusahaan, pembayaran dividen 

yang kecil akan berarti penahanan laba yang tinggi dengan lebih sedikit kebutuhan 

dana modal yang dihasilkan dari luar. 

2.1.7.2 Hubungan Dividen Per Share (DPS) Dengan Harga Saham 

Menurut Sharpe dan kawan-kawan (1997), perubahan dividen adalah 

pengumuman kenaikan dividen yang merupakan tanda bahwa manajemen telah 

menaikkan pendapatan masa depan perusahaan. Oleh karena itu, pengumuman 

kenaikan dividen merupakan kabar baik dan pada gilirannya akan menaikkan 

ekspektasi mereka mengenai pendapatan perusahaan. Hal ini merupakan suatu 

implikasi bahwa pengumuman kenaikan dividen akan menyebabkan kenaikan harga 

saham perusahaan. 

Sedangkan menurut Arthur J. Keown dan kawan-kawan (2000) terdapat tiga 

pandangan tentang pengaruh kebijakan harga saham, yaitu : 

1. Kebijakan dividen tidak relevan 

Sebagian kontroversi mengenai isu dividen didasarkan pada 

ketidaksamaan pandangan antara komunitas akademik dan komunitas 

profesional. Beberapa praktisi yang berpengalaman menganggap perubahan 

harga saham oleh pengumuman dividen dan karenanya menganggap dividen 

penting. Sebagian besar dari komunitas akademik contohnya professor keuangan 

yang mendebat bahwa dividen tidak relevan menganggap kebingungan dalam 



 32

masalah ini berawal dari ketidakhati-hatian dalam mendefinisikan apa yang kita 

maksud dengan kebijakan dividen.  

2. Dividen yang tinggi meningkatkan nilai saham 

Kepercayaan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak penting secara 

tidak langsung mengasumsikan bahwa investor harus menggunakan tingkat 

pengembalian yang diharapkan yang sama apakah pendapatan datang melalui 

perolehan modal atau melalui dividen. Tapi, dividen lebih bisa meramalkan 

daripada perolehan modal dan manajemen dapat mengontrol dividen, tapi tidak 

dapat mendikte harga saham. Investor kurang yakin menerima pendapatan dari 

perolehan modal daripada dividen. 

3. Dividen rendah meningkatkan nilai saham 

Pandangan ketiga ini bagaimana dividen yang rendah mempengaruhi 

harga saham menyatakan bahwa dividen memang merugikan investor. Argumen 

ini sebagian besar didasarkan pada perbedaan perlakuan pajak atas pendapatan 

dividen dan perolehan modal. Dalam hal pajak kita ingin memaksimumkan 

pengembalian setelah pajak kita, bukannya pengembalian sebelum pajak. 

Investor mencoba menunda pajak saat memungkinkan. Saham yang 

memungkinkan penundaan (dividen rendah-perolehan modal tinggi) mungkin 

akan menjual pada harga premi relatif terhadap saham yang mensyaratkan 

pemajakan saat ini (dividen tinggi-perolehan modal rendah). Dengan cara ini, 

kedua saham bisa memberikan pengembalian setelah pajak yang dapat 

dibandingkan. Ini menyatakan bahwa kebijakan membayar dividen rendah akan 

mengakibatkan harga saham yang lebih tinggi. Artinya, dividen tinggi merugikan 
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investor sementara dividen rendah dan retensi (toleransi) tinggi membantu 

investor. Inilah logika yang mendasari kebijakan dividen rendah. 

2.1.8 Financial Leverage (FL) 

2.1.8.1 Pengertian Financial Leverage (FL) 

Financial Leverage (FL) ini diasumsikan bahwa dividen untuk pemegang 

saham preferen selalu dibayar dalam periode. Asumsi ini diperlukan karena tujuan 

utama dari FL ini  adalah mengetahui beberapa jumlah uang yang sesungguhnya 

tersedia bagi pemegang saham biasa setelah bunga dan dividen untuk saham preferen 

dibayarkan. 

Menurut J.Fred Weston dan Thomas (1997:19), financial leverage adalah 

cara bagaimana perusahaan membiayai aktivitasnya. Konsep financial leverage 

adalah rasio antara nilai buku seluruh hutang (debt=D) terhadap total aktiva (total 

asset=TA). Bila kita membahas Total Aktiva (TA) yang kita maksudkan adalah total 

nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi.  

Financial Leverage tampak dengan rumus : 

AssetTotal
gtanhuTotalFL =  

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi financial leverage, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Tingkat pertumbuhan penjualan 

Tingkat pertumbuhan penjualan masa depan merupakan ukuran sampai 

sejauh mana laba per saham dari suatu perusahaan yang dapat ditingkatkan oleh 
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leverage. Jika penjualan dan laba meningkat, pembiayaan dengan hutang dengan 

beban tertentu akan meningkatkan pendapatan pemilik saham. 

2.   Stabilitas arus kas 

Bila stabilitas penjualan dan laba lebih besar, maka beban hutang tetap 

yang terjadi pada perusahaan akan mempunyai resiko yang lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahaan yang menjual dan labanya menurun. 

3. Karakteristik Industri 

Kemampuan untuk membayar hutang tergantung pada profitabilitas dan 

juga volume penjualan. Dengan demikian stabilitas laba adalah sama pentingnya 

dengan stabilitas penjualan. 

4. Struktur aktiva 

Struktur aktiva mempengaruhi sumber-sumber pembiayaan melalui 

beberapa cara. Perusahaan yang mempunyai aktiva tetap jangka panjang, 

terutama jika permintaan akan produk cukup meyakinkan, akan banyak 

menggunakan hutang hipotek jangka panjang. Perusahaan yang sebagian 

aktivanya berupa piutang dan persediaan barang tidak begitu tergantung pada 

pembiayaan jangka pendek. 

5. Sikap manajemen 

Sikap manajemen yang paling berpengaruh dalam memilih cara 

pembiayaan adalah sikapnya terhadap pengendalian dan resiko. Perusahaan besar 

yang sahamnya dimiliki oleh banyak orang akan memilih penambahan penjualan 

saham biasa karena penjualan ini tidak akan banyak mempengaruhi pengendalian 
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perusahaan. Sebaliknya, pemilik perusahaan kecil mungkin lebih sering 

menghindari penerbitan saham biasa dalam usahanya untuk tetap mengendalikan 

perusahaan sepenuhnya karena mereka biasanya sangat yakin terhadap prospek 

perusahaan mereka dan karena mereka dapat melihat laba besar yang akan 

mereka peroleh. 

6. Sikap pemberi pinjaman 

Manajemen ingin menggunakan leverage melampaui batas normal 

untuk bidang industrinya, pemberi pinjaman mungkin tidak tersedia untuk 

memberi tambahan pinjaman. Pemberi pinjaman berpendapat bahwa hutang yang 

terlalu besar akan mengurangi posisi kredit dari peminjaman dan penilaian 

kredibilitas yang dibuat sebelumnya. 

Menurut Suad Husnan (1995), financial leverage terjadi pada saat 

perusahaan menggunakan sumber dana yang menimbulkan beban tetap. Apabila 

perusahaan menggunakan hutang, maka perusahaan harus membayar bunga. 

Analisis financial leverage memusatkan perhatian pada perubahan laba setelah 

pajak sebagai akibat perubahan laba operasi.  

2.1.8.2 Hubungan Financial Leverage Dengan Harga Saham 

Financial leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

kewajiban financial yang sifatnya tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan 

EBIT terhadap pendapatan per lembar saham biasa (EPS). Peningkatan EPS 

menandakan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan taraf kemakmuran investor, 

dan hal ini akan mendorong investor untuk menambah jumlah modal yang 
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ditanamkan pada perusahaan. Makin tinggi nilai EPS akan menggembirakan 

pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham 

(Tjiptono dan Hendy:2001). Hal ini menyatakan bahwa dengan meningkatnya laba 

maka harga saham cenderung naik, sedangkan ketika laba turun, maka harga saham 

ikut juga turun. 

2.2 Kerangka Berfikir 

Alasan yang benar sangat diperlukan untuk mendukung suatu karya ilmiah 

agar masalah yang dibahas dapat dipecahkan dengan jelas dan terarah. Dengan 

demikian dalam suatu penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran yang benar 

dan mengarah pada penyelesaian masalah yang ada.   

Perusahaan mempunyai berbagai alternatif sumber pendanaan baik yang 

berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari luar 

perusahaan dapat berupa penyertaan dalam bentuk saham atau hutang dari kreditur 

maupun dengan penerbitan obligasi. Perusahaan go public (emiten) adalah 

perusahaan yang sudah menjual sahamnya ke masyarakat umum yang nantinya 

diperdagangkan di Bursa Efek. Emiten ini menyajikan pertanggungjawaban keuangan 

berupa laporan keuangan yang oleh akuntan publik dilakukan auditing (pemeriksaan). 

Akuntan publik menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan oleh emiten 

untuk membantu para investor dalam pengambilan keputusan investasinya, dimana 

pialang dan analis sebagai perantara bagi investor. Pada dasarnya harga saham 

terbentuk dari interaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi di lantai bursa yang 

akan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi atas 

saham di bursa. Sebelum menentukan kebijakan investasinya, investor melakukan 
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analisis saham terlebih dahulu untuk mengestimasi return (keuntungan) yang 

diharapkan dan resiko yang melekat dari saham yang dianalisis sehingga diperoleh 

nilai instrinsiknya. 

Aspek fundamental menjadi dasar penilaian yang utama dalam analisis saham 

bagi para pemodal. Dalam penilaian harga saham ada dua pendekatan yang sering 

digunakan yaitu : Pertama, pendekatan nilai sekarang (Present Value Approach) yang 

menggunakan dividen sebagai model analisis. Kedua, pendekatan Price Earning 

Ratio Approach. Hasil penelitian terdahulu seperti Meader dan Sprecher (diulas oleh 

D. Silalahi : 1991) menunjukkan bahwa terjadi reaksi harga saham disekitar 

pengumuman laba tahunan yang diukur berdasarkan laba per saham (EPS). Selain 

laba nilai yang tercantum dalam laporan keuangan yang dimumngkinkan berpengaruh 

terhadap harga saham adalah dividen. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen 

adalah salah satu manfaat dari kepemilikan suatu saham. Nilai dividen yang diukur 

berdasar DPS juga berguna bagi investor untuk memperbaiki kinerja perusahaan.                                    

Penelitian terdahulu seperti Sugeng Sulistiono (1994) dan Sulaiman (1995) 

menunjukkan bahwa terjadi suatu reaksi antara harga saham dengan ukuran sampai 

sejauh mana sekuritas berpenghasilan tetap (utang dan saham preferen) yang diukur 

dengan financial leverage. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan 

menggunakan hutang semakin banyak, maka semakin besar beban tetap yang berupa 

bunga dan angsuran pokok pinjaman yang harus dibayar. Jika perusahaan ternyata 

mendapatkan keuntungan yang labih rendah dari biaya tetapnya. Akibatnya, dividen 

yang akan diterima pemegang saham semakin kecil. Jadi, semakin besar tingkat 
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financial leverage perusahaan, makin tinggi resiko finansialnya, sehingga tinggi 

rendahnya volume perdagangan saham dipengaruhi pula oleh tingkat leverage ratio.  

Dari uraian tersebut dapat disusun karangka konseptual dalam penelitian ini 

dapat digambarkan dalam suatu bagan berikut : 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.1 Kerangka konseptual penelitian pengaruh EPS, DPS, dan FL terhadap 
harga saham 

 
2.3   Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang untuk sementara waktu dianggap 

benar dan mungkin tanpa keyakinan, supaya dapat ditarik suatu konsekuensi yang 

logis dan dengan cara ini diadakan pengujian kebenarannya dengan menggunakan 

data empiris hasil penelitian (Supranto:1988). Adapun hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

H1 = Ada pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham 

H2 = Ada pengaruh Dividen Per share (DPS) terhadap harga saham 

H3 = Ada pengaruh Financial Leverage (FL) terhadap harga saham 

H4 = Ada pengaruh Earning Per Share (EPS), Dividen Per share (DPS) dan 

Financial Leverage (FL) secara bersama-sama terhadap harga saham 
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DPS 

FL 

HARGA SAHAM 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang  go 

public (emiten) yang sahamnya tercatat di BEJ dalam periode penelitian pada bulan 

Januari 2000 sampai Desember 2002. Adapun rincian jumlah seluruh perusahaan 

manufaktur yang diteliti untuk masing-masing jenis perusahaan terlihat pada tabel                             

di bawah ini. 

Tabel 3.1 : Populasi Penelitian 

No Jenis Perusahaan Jumlah Perusahaan 

1 Makanan dan minuman 20 
2 Rokok 3 
3 Tekstil, garmen, footwear 25 
4 Kayu 5 
5 Kertas 6 
6 Kimia 8 
7 Adhesive 4 
8 Plastik dan kaca 15 
9 Semen 3 
10 Logam dan sejenisnya 14 
11 Keramik dan porselin 5 
2 Mesin dan alat berat 2 
13 Kabel 6 
14 Elektronik 4 
15 Otomotif 18 
16 Foto dan perlengkapannya 3 
17 Farmasi 11 
18 Kosmetik dan barang rumah tangga 4 
 JUMLAH 156 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2003 
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Sedangkan sampel adalah sebagian wakil populasi yang diteliti. Pengambilan 

sampel dilakukan oleh peneliti dengan tujuan atau target tertentu (Indrianto dan 

Supomo, 1999: 130). Peneliti ini bermaksud untuk menggeneralisasi hasil penelitian 

untuk seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar (listed) di BEJ selama periode 

2000-2002, oleh karena itu dilakukan dengan pengambilan sampel dengan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sudjana, 1996:168).  

Kriteria penentuan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Sampel diambil dengan ketentuan perusahaan manufaktur yang telah menerbitkan 

laporan keuangan tahunan secara rutin selama periode penelitian, sehingga data 

yang diperlukan untuk melakukan penelitian tersedia dari tahun 2000 – 2002. 

2. Emiten tidak melakukan pemecahan saham (stock split) dan delisting selama 

periode penelitian. 

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka diambil sampel 

perusahaan manufaktur yang terdaftar (listed) di BEJ. Dari masing-masing jenis 

perusahaan manufaktur yang tersedia di BEJ periode 2000-2002 sebanyak 156 

perusahaan selanjutnya ditentukan ukuran sampel dari populasi penelitian ini dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam kriteria penentuan sampel sebanyak 

33 perusahaan. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel independen dan variabel 

dependen : 
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3.2.1 Variabel Independen (X) 

3.2.1.1. Earning Per Share (EPS) = X1 

Earning Per Share (EPS) adalah tingkat keuntungan yang diperoleh untuk 

setiap lembar saham biasa. EPS dapat dihitung dengan rumus : 

beredarygsahamJumlah
pajaksetelahLabaEPS =  

3.2.1.2 Dividen Per Share (DPS) = X2 

Dividen Per Share (DPS) adalah besarnya jumlah pendapatan per lembar 

saham yang akan didistribusikan pada para pemegang saham biasa. DPS dihitung  

dari : 

sahamlembarJumlah
dibayarkanygdevidenJumlahDPS =   

3.2.1.3 Financial Leverage (FL) = X3 

Financial leverage adalah jumlah uang yang sesungguhnya tersedia bagi 

pemegang saham biasa setelah bunga dan dividen untuk saham preferen dibayarkan. 

Financial leverage dapat dihitung dengan : 

AssetTotal
gtanhuTotalFL =  

3.2.2 Variabel Dependen (Y) : Harga Saham 

Harga saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga saham tahunan 

yang diperoleh dengan cara menjumlahkan harga saham pada saat penutupan bulan 

Januari-Desember setiap periode penelitian yang selanjutnya jumlah tersebut dibagi 

12 (duabelas).  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai EPS, DPS, FL dan 

harga saham yang didapat dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar (listed) di BEJ. 

Jenis data yang digunakan adalah data dokumenter sekunder yang memuat 

transaksi historis keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari catatan-catatan 

yang dipublikasikan BEJ dan data yang diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) 2003. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

menyatakan hubungan fungsional antara variabel independen dan variabel dependen. 

Adapun bentuk model regresi yang digunakan sebagai dasar penentuan harga saham 

adalah bentuk fungsi linear yakni : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

 (Gujarati, 1999) 

dimana : 

Y  = harga saham  

X1 = EPS 

X2 = DPS   
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X3 = FL 

β1β2β3 = koefisien regresi 

e = kesalahan pengganggu 

 
3.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah penaksir dalam regresi 

merupakan penaksir kolinear tak bias terbaik. Untuk memperoleh persamaan yang 

paling tepat digunakan parameter regresi yang dicari dengan metode kuadrat terkecil 

atau Ordinary Least Square (OLS). Metode regresi OLS akan dapat dijadikan alat 

estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan Beast Linear Unbiased 

Estimation (BLUE). Oleh karena itu diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap 

model yang telah diformulasikan, yang mencakup pengujian normalitas, 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. 

Hasil perhitungan normalitas data pada lampiran menunjukkan bahwa 

penyebaran plot berada di sekitar dan sepanjang garis 45o
, dengan demikian 

menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi normal. Lebih 

jelasnya penyebaran plot tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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3.5.2 Uji Multikolinearitas 

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya multikolinieritas di antara 

variabel-variabel bebas yang berada dalam satu model, artinya antara variabel 

independen yang terdapat dalam model tidak memiliki hubungan yang sempurna 

(koefesien tinggi atau bahkan satu). 

Menurut Algifari (2000:84), apabila hal ini terjadi berarti antara variabel 

bebas itu sendiri saling berkorelasi, sehingga dalam hal ini sulit diketahui variabel 

bebas mana yang mempengaruhi variabel terikat. Salah satu cara untuk 

mendeteksi multikolinieritas dilakukan dengan mengorelasikan antar variabel 

bebas dan apabila korelasinya tinggi yaitu lebih besar dari 0,8 maka antar variabel 

bebas tersebut terjadi multikolinieritas.  

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan melihat korelasi antara 

variabel bebas yaitu variabel EPS, DPS dan FL diperoleh koefisien korelasi antara 

EPS dengan DPS sebesar 0,546, EPS dengan FL sebesar -0,039 dam DPS dengan 

FL sebesar -0,029. Dengan demikian koefisen korelasi antar variabel bebas dalam 
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penelitian ini seluruhnya kurang dari 0,8, maka persamaan regresi yang diperoleh 

tidak mengandung multikolinieritas.  

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui pengamatan 

terhadap pola scatter plot yang dihasilkan melalui SPSS. Apabila pola scatter plot 

membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala heteroskedastisitas. 

Munculnya gejala heteroskedastisitas menunjukkan bahwa penaksir dalam model 

regresi tidak efisien dalam sampel besar maupun kecil.  

Berdasarkan hasil analisis dengan program komputasi SPSS for Windows 

release 10 diperoleh scatter plot yang tidak membentuk pola tertentu, maka model 

regresi tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Lebih jelasnya pola scatter plot  dari 

hasil perhitungan diperlihatkan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara 

anggota serangkaian observasi yang diurutkan, menurut waktu (data cross section) 
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untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi atau tidak dalam suatu model regresi 

dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson (Algifari, 2000 : 89). 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi 

linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat digunakan besaran angka 

Durbin Watson. Cara pengujiannya dengan membandingkan nilai Durbin Watson (d) 

dengan di dan du tertentu atau dengan melihat tabel Durbin Watson yang telah ada 

klasifikasinya untuk menilai perhitungan d yang diperoleh kriteria untuk nilai tersebut 

ada tidaknya korelasi dapat dilihat pada tabel Durbin Watson test di bawah ini : 

Hasil penelitian  Klasifikasi  

Kurang dari 1,503 

1,503 sampai dengan 1,696 

1,696 sampai dengan 2,304 

2,304 sampai dengan 2,497 

lebih dari 2,497 

Ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Tidak ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Ada autokorelasi 

Sumber : Algifari, 2000 : 120 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran diperoleh harga dw sebesar 

2,266. Harga dw tersebut berada pada rentang 1,696 sampai dengan 2,304. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa persamaan model regresi yang diperoleh tidak 

mengandung autokorelasi. 

 
3.6 Analisis Regresi 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu persamaan regresi 

yang dihasilkan adalah baik untuk mengestimasi nilai variabel terikat. Pengujian 
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terhadap hipotesis penelitian ini dilakukan dengan uji t dan uji F. Sedangkan untuk 

mengetahui kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

dilakukan perhitungan koefisien determinasi (R2 ) masing-masing variabel bebas. 

Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan cara sebagai  

berikut :  

1. Uji F-statistik 

Uji ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel 

independen (X1 ,  X2 dan X3) secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel 

dependen (Y). Nilai F dapat dicari dengan rumus : 

fhit  = R2/(K-1)  
   (1-R2)/(n-k) 

Hipotesis untuk uji F : 

Ho : a1=a2=a3=0, artinya tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel 

bebas dan variabel terikat. 

Ha : a1≠a2≠a3=0, artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel 

bebas dan variabel terikat. 

2. Uji t-statistik 

Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Nilai t-statistik hitung dapat dicari dengan menggunakan 

rumus : 

thit  = Koefisien Regresi (βi) 
   Standar Deviasi βi 

Hipotesis untuk uji t : 

Ho :  a1=a2=a3=0, artinya tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 
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Ha : a1≠a2≠a3≠0, artinya terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah 

di antara 0 sampai dengan 1. Nilai r2, berarti kemampuan variabel-variabel  bebas 

dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel terikat. 

Hanya kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 

variabel bebas maka (R2 ) pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Oleh karena itu sebaiknya 

digunakan nilai adjusted R2. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ sampai dengan tahun 2002 

sebanyak 156 perusahaan. Perusahaan tersebut merupakan perseroan terbatas 

dengan status BUMN, PMDN, PMDA maupun Joint Venture. Mengacu pada 

kriteria penentuan sampel pada BAB III, dari 156 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEJ hanya sebanyak 33 perusahaan saja yang tidak melakukan stock 

split (pemecahan saham) dan delisting pada periode penelitian. Oleh karena itu 

perusahaan yang memenuhi kriteria kedua sebanyak 33 perusahaan. Distribusi 

status perusahaan, jenis perusahaan, first issue dan jumlah lembar saham 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian dapat disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 Status Perusahaan  

No Status Perusahaan Jumlah Persentase 

1 

2 

PMA 

PMDN 

12 

21 

36,36% 

63,64% 

Jumlah 33 100% 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
 
Berdasarkan Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa status perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian adalah PMA sebanyak 12 perusahaan atau 36,36% dan 

PMDN sebanyak 21 perusahaan atau 63,64%. Dengan demikian menunjukkan 

bahwa sebagian perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berstatus 

PMDN. 
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Tabel 4.2 Jenis Perusahaan 

No. Jenis Perusahaan Jumlah Persentase 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Apparel & Other Textile 
Autimotive & Allied 
Cables 
Cement 
Electronic & Allied Equipment 
Food & Beverage 
Machinery 
Metal & Allied 
Pharmaceuticals 
Plastic & Glass 
Stone, Clay, Glass & Concrete 
Tobacco 

1 
4 
2 
2 
1 
4 
1 
5 
6 
4 
2 
1 

3.03% 
12.12% 
6.06% 
6.06% 
3.03% 
12.12% 
3.03% 
15.15% 
18.18% 
12.12% 
6.06% 
3.03% 

Jumlah 33 100% 
Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa jenis perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian sebagian besar Pharmaceuticals yaitu sebanyak 6 

perusahaan atau 18,18%, selebihnya yaitu Metal & Alliend sebanyak 5 perusahaan 

atau 15,15%,  Autimotive & Allied, Foot & Baverage, Plastic & Glass  masing-

masing 4 perusahaan atau 12,12%, Cables, Cement, dan Stone, Clay, Glass & 

Concrete masing-masing 2 perusahaan atau 6,60%, dan yang terakhir yaitu Apparel 

& Other Textile, Electronic & Allied Equipment, Machinery dan Tobacco masing-

masing 1 perusahaan atau 3,03%. 

Tabel 4.3 Distribusi First Issue Perusahaan 

No. First Issue Perusahaan Jumlah Persentase 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1979 – 1983 
1984 – 1988 
1989 – 1993 
1994 – 1998 
1999 – 2003 

7 
1 
8 
6 
11 

21.21% 
3.03% 
24.24% 
18.18% 
33.33% 

Jumlah 33 100% 
Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
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Berdasarkan Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan 

manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki first issue antara 

tahun 1999-2003 sebanyak 11 perusahaan atau 33,33%. 

Tabel 4.4 Distribusi Jumlah Saham 

No. Distribusi Jumlah Saham Jumlah Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

        972000 – 1111577600 

1111577601 – 2222183201 

2222183202 – 3332788802 

3332788803 – 4443394404 

4443394404 - 5554000004  

31 

0 

1 

0 

1 

93.94% 

0.00% 

3.03% 

0.00% 

3.03% 

Jumlah 33 100% 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan 

manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki jumlah saham 

antara  972000 – 1111577600 sebanyak 31 perusahaan atau 93,94%. 

Dari 33 perusahaan yang telah memenuhi semua kriteria dalam penentuan 

sampel kemudian dikumpulkan data-data dari masing-masing variabel yang akan 

diteliti meliputi Earning Per Share (EPS), Dividen Per Share (DPS), Financial 

Leverage (FL) dan Harga Saham selama periode pengamatan. Data tersebut dapat 

dilihat di lembar lampiran.   

4.1.2 Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh melalui dokumentasi laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEJ periode 2000-2002. Laporan keuangan tersebut dianalisis untuk 

menghasilkan rasio keuangan yang berpengaruh terhadap saham. 
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1. Harga Saham 

Harga Saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 

2000-2002 disajikan dalam tabel di bawah ini. Harga saham dalam penelitian 

ini menggunakan harga penutupan (closing price).  

Berdasarkan data pada lampiran diketahui bahwa harga saham tertinggi 

dimiliki oleh PT. Delta Djakarta, pada tahun 2000 sebesar 14000, PT. Citra 

Tubindo pada tahun 2001 sebesar 35000, dan PT. Delta Djakarta pada tahun 

2002 sebesar 37500. Sedangkan harga terendah dimiliki oleh PT. Pelangi Indah 

Canindo, pada tahun 2000 sebesar 225, PT. Arwana Citra mulai pada tahun 

2001 sebesar 85, dan PT. Kimia Farma pada tahun 2002 sebesar 100. Harga 

saham perusahaan manufaktur di BEJ periode 2000-2002 berfluktuasi dengan 

menunjukkan kecenderungan kenaikan dan penurunan rata-rata harga saham 

pada tahun 2000 sebesar 1789,4, pada tahun 2001 sebesar 3401,8 dan tahun 

2002 sebesar 4026,8. 

Tabel 4.5 Harga Saham Tertinggi dan Terendah Perusahaan Manufaktur 
di BEJ Periode 2000-2002 

Harga Saham (Rp) Tahun 

Tertinggi Terendah 

2000 

2001 

2002 

14000 

35000 

37500 

225 

85 

100 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
 

Lebih jelasnya harga saham yang dimiliki perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEJ dapat disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut : 
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Tabel 4.6 Distribusi Harga Saham Perusahaan Manufaktur di BEJ Periode 
2000-2002 

No Rata-rata Harga Saham Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 93 – 5841  

5842 – 11590  

11591 – 17339   

17340 – 23088  

23089 – 28837  

26 

5 

0 

1 

0 

78.79% 

15.15% 

0.00% 

3.03% 

3.03% 

Jumlah 33 100% 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 2000-2002 yaitu 78,79% memiliki 

harga saham antara 93 – 5841.  

2. Earning Per Share (EPS)  

Berdasarkan data hasil penelitian di atas diketahui bahwa EPS tertinggi 

tahun 2000 dicapai oleh PT. Multi Bintang Indonesia sebesar 4448 dan terendah 

dicapai oleh  PT. Sumi Indonesia Kabel  sebesar 16. Tahun 2001 dicapai oleh 

PT.Citra Tubindo sebesar 5403 dan terendah dicapai oleh PT Lapindo 

Packaging sebesar 4. Tahun 2002 dicapai oleh PT Citra Tubindo sebesar 5023 

dan terendah dicapai oleh PT. Kimia Farma sebesar 6. Lebih jelasnya EPS 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2000-2002 tertinggi dan 

terendah disajikan dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.7 EPS Tertinggi dan Terendah Perusahaan Manufaktur di BEJ 
Periode 2000-2002  

Earning Per Share (Rp) Tahun 
Tertinggi Terendah 

2000 
2001 
2002 

4448 
5403 
5023 

16 
4 
6 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
 

Lebih jelasnya EPS yang dimiliki perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEJ dapat disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut : 

Tabel 4.8 Distribusi EPS Perusahaan Manufaktur di BEJ Periode 2000-
2002 

No Rata-rata EPS Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

  4 – 929  
 930 – 1855  
1856 – 2781  
2782 – 3707  
3708 –  4633 

24 
4 
3 
0 
2 

72.73% 
12.12% 
9.09% 
0.00% 
6.06% 

Jumlah 33 100% 
Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas diketahui bahwa sebagian besar 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ yaitu 72,73% memiliki EPS  

antara 4 – 929. 

3.  Dividen Per Share (DPS)                 

Berdasarkan hasil penelitian pada lampiran diketahui bahwa DPS yang 

dimiliki perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tertinggi pada tahun 2000 

dicapai oleh PT. Multi Bintang Indonesia sebesar 817 dan terendah dicapai oleh 

PT. Pelangi Indah Canindo sebesar 2. Pada tahun 2001 dicapai oleh PT. BAT 

Indonesia sebesar 4463 dan terendah dicapai oleh PT. Pyridam Farma sebesar 2. 

Pada tahun 2002 dicapai oleh PT. Kimia Farma  sebesar 3097 dan terendah 

dicapai oleh PT.  Ades Alfindo Putrasetia sebesar 5. Lebih jelasnya DPS 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2000-2002 tertinggi dan 

terendah disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.9 DPS Perusahaan Manufaktur di BEJ Tertinggi dan Terendah 
Periode 2000-2002 

Dividen Per Share (Rp) Tahun 
Tertinggi Terendah 

2000 
2001 
2002 

817 
4463 
3097 

2 
2 
5 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
 

Lebih jelasnya DPS yang dimiliki perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEJ dapat disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut : 

Tabel 4.10 Distribusi DPS Perusahaan Manufaktur di BEJ Periode 2000-
2002 

No Rata-rata DPS Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

  2 – 560  
 561 – 1119  
1120 – 1678  
1679 – 2237  
2238 – 2796 

30 
2 
0 
0 
1 

90.91% 
6.06% 
0.00% 
0.00% 
3.03% 

Jumlah 33 100% 
      Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas diketahui bahwa sebagian besar 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ yaitu 90,91% memiliki DPS  

antara 2 – 560. 

4.   Financial Leverage (FL) 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa FL tertinggi pada 

tahun 2000 dicapai oleh PT. Pelangi Indah Canindo sebesar 1,58 dan terendah 

dicapai oleh PT. Komatsu sebesar 0,08. Pada tahun 2001 dicapai oleh PT. 

Arwana Citra Mulia sebesar 0,7 dan terendah dicapai oleh PT. Citra Tubindo 

sebesar 0,09. Pada tahun 2002 dicapai oleh PT.  Indospring sebesar 0,81 dan 
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terendah dicapai oleh PT. Lion Metal Works  sebesar 0,13. Lebih jelasnya FL 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2000-2002 tertinggi dan 

terendah disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4.11 FL Perusahaan Manufaktur di BEJ Tertinggi dan Terendah 
Periode 2000-2002 

Financial Leverage (X) Tahun 
Tertinggi Terendah 

2000 
2001 
2002 

1.58 
0.70 
0.81 

0.08 
0.09 
0.13 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
 

Lebih jelasnya FL yang dimiliki perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEJ dapat disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut : 

Tabel 4.12 Distribusi FL Perusahaan Manufaktur di BEJ Periode 2000-
2002 

No Rata-rata FL Jumlah Persentase 
1 

2 

3 

4 

5 

0.09 - 0.38  

0.39 - 0.68  

0.69 - 0.98 

0.99 - 1.28  

1.29 – 1.58 

17 

13 

0 

0 

1 

51.52% 

39.39% 

6.06% 

0.00% 

3.03% 

Jumlah 63 100% 
      Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
 

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas diketahui bahwa sebagian besar 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ yaitu 51,52% dan 39,93 memiliki 

FL  antara 0.09 –  0.38 dan 0.39 – 0.68. 

 

4.2  Pengujian Hipotesis 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan manufaktur di BEJ periode 2000-2002. Data tersebut merupakan data 
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sekunder yang telah diterbitkan dalam Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) tahun 2003. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk menghitung 

rasio-rasio keuangan yang hasil perhitungan rasio keuangan tersebut selanjutnya 

dapat bermanfaat jika menimbulkan pengaruh terhadap harga saham. Oleh karena 

itu, dilakukan pengujian dan analisis terhadap rasio keuangan yang telah dihitung. 

Untuk mengetahui pola pengaruh variabel bebas dalam penelitian ini, maka 

disusun suatu persamaan regresi berganda. Regresi berganda dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas (EPS, DPS, FL) 

terhadap variabel terikat (Harga Saham). Analisis regresi tersebut menghasilkan 

koefisien-koefisien regresi yang menunjukkan arah hubungan sebab akibat antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan perhitungan komputer program 

statistik SPSS (Statistical Program Solution Service) Windows release 10 diperoleh 

hasil analisis seperti terangkum pada tabel berikut : 

Tabel 4.13.  Ringkasan Analisis Regresi antara EPS, DPS dan FL dengan 

Harga Saham  

Keterangan  Nilai 

Konstanta 
EPS 
DPS 
FL 
Fhitung 
R 
R2 
thitung  variabel EPS 
thitung  variabel DPS 
thitung  variabel FL 
r parsial EPS 
r parsial DPS 
r parsial FL 

1672.565 
1.782 
0.523 

-388.650 
16.246 
0.792 
0.588 
5.630 
0.346 

-0.378 
0.723 
0.064 

-0.070 
Sumber : Hasil analisis pada lampiran hal 73-75.  
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Dari Tabel  diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang 

diperoleh dari hasil analisis yaitu : Ŷ= 1672.565 + 1.782X1 + 0.523X2 – 388.650X3. 

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Konstanta = 1672.565 

Jika variabel EPS, DPS dan FL = 0, maka harga saham akan menjadi sebesar 

1672.565. 

2. Koefisien X1 = 1.782 

Jika EPS mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point sementara DPS dan FL 

dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan harga saham sebesar 1.782 

point. 

3. Koefisien X2 = 0.523 

Jika DPS meningkat 1 (satu) point sementara EPS dan FL dianggap tetap, maka 

akan menyebabkan kenaikan harga saham sebesar 0.523 point. 

4. Koefisien X3 = -388.650 

Jika FL meningkat 1 (satu) point sementara EPS dan DPS dianggap tetap, maka 

akan menyebabkan penurunan harga saham sebesar 388.650 point. 

Dalam rangka pengujian hipotesis yang telah diajukan dilakukan dengan 

menggunakan alat uji statistik yaitu uji F dan uji t. 

4.2.1 Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan perhitungan analisis regresi 

ganda menggunakan program komputasi SPSS for Windows release 10 yang 

terangkum pada Tabel 13. diperoleh F hitung = 16,246 dengan harga signifikansi 

sebesar 0,000. Karena harga signifikansi kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa 

nilai F hitung yang diperoleh tersebut signifikan   sehingga hipotesis nihil (Ho) yang 
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diuji dalam penelitian ini yaitu “EPS,  DPS dan FL tidak berpengaruh terhadap 

harga saham secara simultan” ditolak dan hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “EPS, 

DPS dan FL berpengaruh terhadap harga saham pada secara simultan” diterima. 

Derajat hubungan antara EPS, DPS dan FL dengan harga saham secara 

bersama-sama atau secara simultan dapat diketahui dari harga korelasi secara 

simultan atau R. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program 

komputasi SPSS for Windows release 10 yang terangkum pada tabel 4.13 diperoleh 

harga koefisien korelasi secara simultan sebesar 0,792. Keberartian dari korelasi 

secara simultan ini diuji dengan uji F seperti pada uji keberartian persamaan 

regresi. Dari hasil pengujian tersebut dimana menunjukkan bahwa F hitung 

signifikan, maka dapat diartikan bahwa hubungan antara EPS, DPS dan FL dengan 

harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ) adalah signifikan.  

Besarnya pengaruh EPS, DPS dan FL terhadap harga saham dapat diketahui 

dari harga koefisien determinasi simultan (R2). Berdasarkan hasil analisis pada 

lampiran dan terangkum pada Tabel 4.13  diperoleh  harga R2 sebesar  0,588. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa EPS, DPS dan FL secara bersama-sama 

mempengaruhi harga saham sebesar 58,8% dan sisanya yaitu 41,2% dari harga 

saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

4.2.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu EPS (X1), DPS (X2)  

dan FL (X32) terhadap harga saham (Y).  
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1. Pengaruh EPS Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran dan terangkum pada tabel 

4.13. di atas menunjukkan bahwa untuk variabel EPS diperoleh thitung = 5,630 

dengan harga signifikansi 0,000. Karena harga signifikansi yang diperoleh kurang 

dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan, hal ini 

berarti bahwa variabel EPS (X1)  berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham (Y). 

2. Pengaruh DPS Terhadap Harga Saham 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran dan terangkum pada tabel 

4.13. di atas menunjukkan bahwa untuk variabel DPS diperoleh thitung = 0,378 

dengan signifikansi 0,732. Karena harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 

0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut tidak signifikan, hal ini 

berarti bahwa variabel DPS (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham (Y).  

3. Pengaruh FL Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran dan terangkum pada tabel 

4.13. di atas menunjukkan bahwa untuk variabel FL diperoleh thitung = -0.378 

dengan signifikansi 0,708. Karena harga signifikansi yang diperoleh lebih besar 

dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut tidak signifikan, hal 

ini berarti bahwa variabel FL (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham (Y).  

Hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat 

dalam penelitian ini dapat diketahui dari harga koefisien korelasi secara parsial. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program komputasi SPSS for 

Windows release 10 seperti terangkum pada tabel 4.13 diperoleh kofisien korelasi 

parsial antara EPS dengan harga saham sebesar 0,723, kofisien korelasi parsial 
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antara DPS dengan harga saham sebesar 0,064 dan korelasi antara FL dengan harga 

saham sebesar -0,070. 

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi secara parsial (r2) dari masing-

masing variabel tersebut. Dengan demikian besarnya pengaruh EPS terhadap harga 

saham adalah 52,27%, besarnya pengaruh DPS terhadap harga saham adalah 0,41% 

dan besarnya pengaruh FL terhadap harga saham adalah 0,49%. Hal ini berarti 

bahwa variabel EPS memberikan pengaruh paling besar terhadap harga saham di 

BEJ. Dari hasil tersebut diketahui pula bahwa selain EPS dan DPS, harga saham 

juga dipengaruhi faktor lain. 

 
4.3 Pembahasan 

EPS merupakan salah satu rasio pasar yang merupakan hasil atau pendapatan 

yang akan diterima oleh para pemegang saham untuk lembar saham yang 

dimilikinya atas keikutsertaannya dalam perusahaan. Dengan demikian besarnya 

EPS dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan. 

Rasio EPS idealnya meningkat dari tahun ke tahun. Kalaupun  terjadi penurunan, 

hal tersebut merupakan akibat suasana dunia usaha yang              kurang 

menguntungkan. Pada umumnya, investor akan mengharapkan manfaat dari 

investasinya dalam bentuk laba per lembar saham, sebab EPS  ini menggambarkan 

jumlah keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar     saham biasa, sedangkan 

jumlah EPS yang akan didistribusikan kepada  nvestor saham tergantung pada 

kebijakan perusahaan dalam hal pembayaran dividen.  EPS yang tinggi 

menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat kesejahteraan 

yang lebih baik kepada pemegang saham, sedangkan EPS yang rendah menandakan 

bahwa perusahaan gagal memberikan manfaat sebagaimana diharapkan oleh 

pemegang saham.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata EPS perusahaan 

manufaktur di BEJ selama tiga tahun terakhir ini relatif tinggi yaitu pada tahun 

2000 sebesar 519,82, pada tahun 2001 sebesar 568,09 dan pada tahun 2002 sebesar 

738,42. Dari 33 perusahan manufaktur yang telah go public dan menawarkan 

sahamnya di BEJ yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini tidak ada 

satupun perusahaan yang memiliki EPS di bawah nol (negatif). Hal ini 

menunjukkan bahwa 33 perusahaan tersebut mampu membagikan keuntungan 

bersihnya kepada para pemegang saham. Perusahaan-perusahan yang dipandang 

paling berhasil dari indikator perolehan EPS yang tinggi yaitu PT. Aqua Golden 

Mississippi, PT. Multi Bintang Indonesia dan PT. Delta Djakarta karena secara 

berturut-turut dari tahun 2000 sampai dengan 2002 mampu membagikan 

keuntungan kepada pemegang saham dalam jumlah yang relatif  besar. 

Dividen Per Share (DPS) merupakan total semua dividen yang dibagikan 

pada tahun buku sebelumnya, baik dividen intern, dividen total atau dividen saham. 

Dividen saham merupakan pembayaran tambahan saham biasa kepada pemegang 

saham. Dividen merupakan pembagian sisa laba perusahaan yang didistribusikan 

kepada pemegang saham, atas persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). 

Dividen itu sendiri dalam bentuk tunai (cash dividend) ataupun dividen saham 

(stock dividend).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata DPS perusahaan 

manufaktur di BEJ relatif rendah yaitu 84,29 pada tahun 2000, 248,35 pada tahun 

2001 dan 259,59 pada tahun 2002. Dari 33 perusahaan manufaktur yang 

menawarkan sahamnya di BEJ dalam penelitian ini banyak yang tidak dapat 

membagikan sisa laba perusahaannya kepada para pemegang saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam membagikan sisa laba 

perusahaan dalam bentuk tunai (cash dividen) ataupun dividen saham (stock 
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dividen) kepada pemegang saham yang dapat menjadi stimulus kepada para 

investor lain dalam membeli saham yang ditawarkan perusahaan tersebut kurang. 

Tujuan utama dari FL adalah mengetahui beberapa jumlah uang yang 

sesungguhnya tersedia bagi pemegang saham biasa setelah bunga dan deviden 

untuk saham preferen dibayarkan. Financial leverage adalah cara bagaimana 

perusahaan membiayai aktivitasnya. Konsep financial leverage adalah rasio antara 

nilai buku seluruh hutang (debt=D) terhadap total aktiva (total asset=TA).  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio FL perusahaan 

manufaktur yang tergabung di Bursa Efek Jakarta relatif tinggi yaitu rata-rata 0,228 

pada tahun 2000, 0,286 pada tahun 2001 dan 0,271 pada tahun 2002. Dengan 

tingginya rasio perbandingan seluruh hutang dengan seluruh aktiva dari perusahaan  

tersebut akan menjadikan enggan bagi para investor dalam membeli saham-saham 

perusahaan manufaktur tersebut di Bursa Efek Jakarta. Dengan kata lain, investor 

akan lebih menyukai membeli perusahaan-perusahaan yang memiliki FL rendah 

dibandingan perusahaan-perusahaan yang memiliki FL tinggi.  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa diantara EPS, DPS dan FL 

ternyata yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan harga 

saham perusahaan manufaktur di BEJ adalah variabel EPS yaitu sebesar 52,27% 

dan  variabel DPS sebesar 0,41%, sedangkan FL justru memberikan pengaruh 

negatif atau mengakibatkan penurunan harga saham sebesar 0,49%. Karena 

besarnya pengaruh DPS dan FL tersebut relatif kecil dan berdasarkan hasil 

pengujian hiptesis tidak menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan maka 

keberadaanya dapat diabaikan. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

meningkatnya harga saham perusahaan manufaktur di BEJ ditentukan oleh tinggi 

EPS yang dicapai perusahaan tersebut sebesar 52,27%. Bentuk pengaruh antara 

EPS dan DPS dengan harga saham lebih jelasnya dapat digambarkan dari 
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persamaan regresi yang diperoleh yaitu Ŷ = 1672.565 + 1.782X1.  Arti dari 

persamaan regresi tersebut yaitu jika variabel EPS meningkat sebesar 1 satuan 

maka akan diikuti dengan meningkatnya harga saham sebesar 1,782 satuan dan 

sebaliknya jika variabel EPS menurun 1 satuan maka akan diikuti dengan 

menurunnya harga saham sebesar 1,782.  

Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel EPS dibandingkan variabel 

DPS dan FL terhadap harga saham di BEJ disebabkan para investor cenderung 

lebih mempercayai pertumbuhan EPS dari suatu perusahaan yang menawarkan 

saham dibandingkan dengan  DPS dan FLnya. Sebab mereka meyakini bahwa EPS 

yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat 

kesejahteraan yang lebih baik kepada pemegang saham, sedangkan EPS yang 

rendah menandakan bahwa perusahaan gagal memberikan manfaat sebagaimana 

diharapkan oleh pemegang saham. Dengan adanya kepercayaan dari para investor 

terhadap salah satu sahan yang ditawarkan maka akan terjadi peningkatan jumlah 

permintaan terhadap saham perusahaan tersebut dan dapat mendorong naiknya 

harga saham. EPS merupakan rasio antara pendapatan setelah pajak dengan jumlah 

saham yang beredar. EPS juga merupakan gambaran mengenai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dalam setiap lembar saham. 

Karena itu, EPS mempunyai pengaruh kuat terhadap harga saham dan ketika EPS 

meningkat maka harga saham juga ikut meningkat dan demikian pula sebaliknya.  

Kedudukan DPS dan FL dalam kaitannya dengan harga saham adalah sebagai 

faktor pendukung kepercayaan inverstor sebab dengan meningkatnya rasio FL dari 

suatu perusahaan maka kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban 

financial yang sifatnya tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan EBIT 

terhadap pendapatan per lembar saham biasa (EPS) akan meningkat. Oleh karna itu 
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para investor cenderung lebih memandang EPS dari suatu perusahaan dalam 

menentukan pembelian saham dibandingkan dengan PS dan FL.  

Walaupun berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa EPS 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, para investor hendaknya tidak 

hanya berpedoman pada EPS saja dalam melakukan pembelian saham sebab 

menurut Fabozzi (2000:860), meskipun EPS dapat digunakan untuk 

mempertimbangkan perhitungan laba rugi, namun ada tiga kritik utama penggunaan 

EPS yaitu: (1) EPS dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah, jika 

tidak dihubungkan dengan pengkajian dan analisis laporan rugi laba. (2) EPS yang 

dilaporkan tidak dapat dibandingkan sepanjang waktu antar perusahaan; dan (3) 

EPS hanya memfokuskan perhatian investor kepada angka tunggal tanpa 

memperhatikan perusahaan secara menyeluruh yang dapat memberikan informasi 

mengenai sumber dan karakteristik dari laba serta memberikan dasar bagi proyeksi 

laba dan dividen. 

Anoraga (2001, 88-89) menjelaskan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh 

investor dalam pengambilan investasi di pasar modal ada tiga jenis diantaranya 

informasi berupa faktor fundamental yang merupakan informasi yang berkaitan 

dengan keadaan perusahaan, kondisi umum industri yang sejenis, dan faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi kondisi dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang, informasi berupa faktor teknis yang mencerminkan kondisi perdagangan 

efek, fluktuasi kurs, volume transaksi, dan sebagainya. Informasi ini sangat penting 

untuk menentukan kapan suatu efek harus dibeli, dijual, atau ditukar dengan efek 

lain agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dan yang terakhir yaitu 

informasi terhadap faktor lingkungan yaitu yang mencakup kondisi ekonomi, 

politik, dan keamanan negara. Informasi ini dapat mempengaruhi prospek 

perusahaan serta perkembangan perdagangan efeknya, baik secara fundamental 
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maupun secara teknikal.  Menurut Husnan (1998:290) dasar yang dapat digunakan 

untuk meramalkan harga saham diantaranya yaitu laba perusahaan, pertumbuhan 

penjualan, dividen yang dibagikan, EPS, variabilitas (besar-kecilnya) laba dan 

sebagainya. Oleh karena itu para investor hendaknya berlaku cermat dalam 

menetapkan keputusannya pada pembelian salah satu saham perusahaan yang 

diminatinya. 

4.4 Keterbatasan Penelitian  

Alasan yang benar sangat diperlukan untuk mendukung suatu karya ilmiah agar 

masalah yang dibahas dapat dipecahkan dengan jelas dan terarah. Dengan demikian 

dalam suatu penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran yang benar dan 

mengarah pada penyelesaian masalah yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti 

menemui keterbatasan dalam melakukan pengambilan data yaitu pada pengambilan 

data berupa harga saham. Periode harga saham yang digunakan dalam penelitian ini 

harusnya tidak sama dengan periode yang digunakan dalam pengambilan data 

variabel yang meliputi EPS, DPS, dan Financial Leverage. Hal ini dikarenakan 

variabel-variabel yang berupa EPS, DPS, dan Financial Leverage merupakan 

stimulus atau rangsangan  untuk menimbulkan gejolak kenaikan atau penurunan 

harga saham sehingga periode tahun yang digunakan untuk variabel-variabel yang 

berupa EPS, DPS, dan Financial leverage harus lebih dahulu dibanding dengan 

periode tahun timbulnya harga saham. Dalam penelitian ini peneliti membedakan 

konsep antara EPS dan DPS karena adanya perbedaan pendapatan atau revenue 

yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu yang dihadapkan 

pada biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut (Harahap, 1999:147). EPS 

merupakan laba yang tersedia bagi para pemegang saham setelah dikurangi pajak 

pendapatan. Laba setelah dikurangi dividen dan hak-hak lainnya untuk pemegang 

saham prioritas (preferen) merupakan laba yang tersedia untuk pemegang saham 

biasa. Bagi peneliti-peneliti lain diharapkan berhati-hati dalam menggunakan 

referensi untuk mendukung  karya ilmiahnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Secara simultan atau bersama-sama antara EPS, DPS dan FL berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ).  

2. Secara parsial EPS berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur di Busa Efek Jakarta (BEJ). 

3. Secara parsial DPS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur di Busa Efek Jakarta (BEJ). 

4. Secara parsial FL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur di Busa Efek Jakarta (BEJ). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian di atas yang menunjukkan 

bahwa EPS memililiki pengaruh yang lebih dominan dibandingan pertumbuhan 

penjualan, maka peneliti menyarankan sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan-perusahaan manufaktur  yang go public dan ikut menjual 

sahamnya di BEJ hendaknya meningkatkan EPSnya agar saham-saham dari 

perusahaan tersebut menjadi prioritas investor dalam membeli sahamnya 

sehingga harga saham perusahan tersebut dapat meningkat. 
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2. Selain memperhatikan keadaan perusahaan, kondisi umum industri yang 

sejenis, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi dan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang, kondisi perdagangan efek, fluktuasi 

kurs, volume transaksi, lingkungan yaitu yang mencakup kondisi ekonomi, 

politik, dan keamanan negara hendaknya para investor juga memperhatikan 

EPS sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi pembelian 

saham.  

3. Bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk 

menggunakan populasi yang lebih luas agar hasilnya akan dapat 

dipertangungjawabkan. 
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