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SARI 
 
DJauharotun, 2005. Pengaruh EPS dan pertumbuhan penjualan terhadap harga 
saham pada perusahaan tekstil dan garmen di BEJ. Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci : EPS, Pertumbuhan Penjualan, Harga Saham. 

Pasar modal di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat 
yang ditunjukkan dari meningkatnya volume perdagangan, jumlah kapitalisasi 
pasar dan jumlah emiten dari waktu ke waktu. Analisis terhadap nilai saham 
merupakan langkah mendasar yang harus dilakukan oleh investor sebelum 
melakukan investasi. Pada prinsipnya para investor akan mau menanamkan 
modalnya apabila tingkat return yang dicapai sesuai yang diharapkan. EPS yang 
diharapkan oleh para investor adalah EPS yang semakin tinggi, semakin tinggi 
EPS yang diterima maka harga saham akan meningkat. Selain itu pertimbangan 
yang digunakan investor dalam menanamkan sahamnya adalah pertumbuhan 
penjualan yang merupakan perubahan penjualan per tahun. Jika pertumbuhan 
penjualan per tahun selalu naik maka perusahan memiliki prospek yang baik di 
masa yang akan datang. Di Indonesia pada masa sekarang ini telah banyak 
didirikan perusahaan-perusahaan tekstil dan garmen. Perusahaan tekstil dan 
garmen sebagai salah satu kelompok perusahaan yang terdaftar di BEJ ternyata 
memiliki harga saham yang fluktuatif . Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan 
kajian tentang pengaruh EPS dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham 
pada perusahaan tekstil dan garmen yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh EPS dan pertumbuhan penjualan 
terhadap harga saham pada perusahaan tekstil dan garmen di BEJ. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 25 perusahaan tekstil dan garmen di 
Bursa Efek Jakarta dengan aspek yang diteliti yaitu laporan keuangan tahun 2000-
2002. Variabel penelitian ada dua yaitu EPS dan pertumbuhan penjualan sebagai 
variabel bebas dan harga saham sebagai variabel terikat. Data diambil, melalui 
teknik dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 
diskriptif persentase dan analisis regresi linier sederhana.  

Hasil regresi diperoleh persamaan regresi : Ŷ = 1052,489 + 2,799X1 – 
25,442X2. Uji keberartiannya menggunakan uji F diperoleh F hitung = 63,681 
dengan harga signifikansi sebesar 0,000. Karena harga signifikansi yang diperoleh 
kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa secara simultan EPS dan Pertumbuhan 
penjualan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan tekstil dan garmen 
di BEJ. Hasil pengujian hipotesis secara pasial untuk variabel EPS diperoleh  thitung 
=11,249 > ttabel = 2,07 dan untuk variabel pertumbuhan penjualan diperoleh thitung = 
-1,691 < ttabel = 2,07. Hal ini berarti bahwa variabel EPS (X1)  berpengaruh secara 
signifikan terhadap harga saham (Y) sedangkan pertumbuhan penjualan (X2) tidak 
berpengaruh terhadap harga saham (Y). Besarnya pengaruh EPS dan pertumbuhan 
penjualan secara bersama-sama terhadap harga saham dapat dilihat dari harga 
koefisien determinasi secara simultan yaitu 85,3% sedangkan besarnya pengaruh 
dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari 
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harga koefisien determinasi secara parsial yaitu 85,19% untuk variabel EPS dan 
11,49% untuk variabel pertumbuhan penjualan. 

Mengacu dari hasil penelitian tersebut peneliti dapat mengajukan saran-
saran yaitu : 1) kepada para investor meskipun EPS dan pertumbuhan penjualan 
yang dianalisis dalam penelitian ini kurang memberikan pengaruh yang besar 
terhadap harga saham tetapi perlu untuk dijadikan sebagai dasar penilaian dalam 
mengambil keputusan investasi karena kondisi intern perusahaan menjadi tolok 
ukur seberapa besar risiko yang ditanggung dan keuntungan yang diharapkan oleh 
investor, 2) bagi perusahaan hendaknya meningkatkan penjualannya dengan cara 
memperbaiki dan mempertahankan pangsa pasar melalui strategi harga, misalnya 
memasang harga produk yang ledih rendah dari harga produk yang sejenis pada 
perusahaan lain sehingga diperoleh keuntungan yang lebih rendah untuk tiap 
satuan produk, namun satuan produk yang terjual cukup memadai, maka 
keuntungan secara keseluruhan juga memadai, 3) penelitian ini masih banyak 
terdapat keterbatasan-keterbatasan, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 
harga saham selain EPS dan pertumbuhan penjualan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat. 

Peningkatan tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya volume perdagangan, jumlah 

kapitalisasi pasar dan jumlah emiten dari waktu ke waktu. Menurut Rijanto dalam 

Anoraga (2001:97), perkembangan pasar modal dipengaruhi oleh partisipasi yang 

aktif, baik dari perusahaan yang  akan menjual sahamnya maupun pihak-pihak lain 

yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Ini berarti bahwa tanpa adanya partisipasi 

yang aktif dari perusahaan-perusahaan yang potensial untuk go public, tidak adanya 

investor yang bergairah untuk menanamkan dananya dalam surat berharga, dan 

kurang aktifnya lembaga-lembaga penunjang pasar modal, maka suatu pasar modal 

tidak akan berkembang dengan baik. Dengan adanya partisipasi yang aktif dari 

masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal, tetapi tanpa disertai 

dengan kualitas yang memadai dan perilaku yang baik dan rasa tanggung jawab sosial 

yang besar maka akan mengakibatkan perkembangan yang kurang baik bagi pasar 

modal. 

 Pasar modal merupakan suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga 

seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi dimana motif utamanya terletak pada 

masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha 

dengan menjual sahamnya pada para investor baik golongan maupun lembaga-



2 

lembaga usaha. Saham dapat diartikan suatu tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Sedangkan obligasi adalah bukti 

pengakuan hutang perusahaan pemodal yang membeli obligasi suatu perusahaan. 

Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. 

Pasar modal memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas yang 

mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang 

memerlukan dana. Pasar modal memiliki fungsi keuangan karena pasar modal 

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, 

sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih (Darmadji 2001:2). 

Menurut Gitosudarmo (2000:247), pasar modal juga dapat dikatakan sebagai 

wadah yang dapat menghilangkan monopoli sumber modal dan monopoli pemilikan 

perusahaan karena setelah perusahaan go public dan memanfaatkan pasar modal 

kemudian pemegang surat berharga juga menjadi pemilik perusahaan sehingga 

perusahaan menjadi milik publik. Secara formal pasar modal didefinisikan sebagai 

pasar untuk berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang 

diterbitkan pemerintah, publik autorities, maupun perusahaan swasta (Husnan  

1998:3). Keadaan pasar modal sebagai langkah bagi investor untuk memutuskan 

membeli saham. Informasi yang ada di pasar modal mempengaruhi kepercayaan 

investor yang membentuk efisiensi pasar modal. Kenaikan dan penurunan volume 

transaksi dan indeks harga saham menunjukkan kepercayaan investor untuk 

melakukan transaksi di pasar modal. 
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Analisis terhadap nilai saham merupakan langkah mendasar yang harus 

dilakukan oleh investor sebelum melakukan investasi. Dalam menganalisis saham 

digunakan analisis fundamental dan analisis rasio keuangan. Analisis fundamental 

merupakan analisis yang digunakan untuk mencoba memperkirakan harga saham 

dimasa yang akan datang dengan : (1) Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental 

yang mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang; dan (2) Mengharapkan 

hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Model 

ini sering disebut sebagai Share Price Forecasting model. Dalam model peramalan 

ini langkah yang penting adalah mengidentifikasi faktor-faktor (seperti penjualan, 

pertumbuhan penjualan, biaya, kebijakan dividen, dan sebagainya) yang diperkirakan 

akan mempengaruhi harga saham (Husnan 1998:315).  

Analisis rasio keuangan didasarkan pada hubungan antar pos dalam laporan 

keuangan perusahaan yang akan mencerminkan keadaan keuangan serta hasil dari 

operasional perusahaan. Rasio pasar menunjukkan informasi penting perusahaan dan 

diungkapkan dalam basis perusahaan, yang terbagi menjadi Dividend Yield,  Dividend 

Per Share,  Earning Per Share,  Dividend Payout Ratio,  Price Earning Ratio,  Book 

Value Per Share,  dan  Price To Book Value (Anoraga 2001:111). 

Untuk memilih sekuritas mana yang akan dipilih dan perusahaan mana yang 

cocok untuk berinvestasi, investor harus mengetahui bahwa harga sekuritas 

ditentukan oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. Husnan 

(1998:317), faktor-faktor fundamental merupakan faktor yang berkaitan dengan 
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kinerja perusahaan misalnya, tingkat penjualan dan laba usaha. Kinerja perusahaan 

itu sendiri akan dipengaruhi oleh kondisi industri dan perekonomian secara umum. 

Kenaikan dan penurunan harga saham sesungguhnya ditentukan oleh kondisi 

fundamental suatu perusahaan, investor membuat keputusan menanam uangnya 

dengan membeli saham setelah mempertimbangkan laba emiten, pertumbuhan 

penjualan, dan aktiva selama kurun waktu tertentu.  

Menurut Winatha (2003:20), besarnya pembagian laba bersih kepada para 

investor untuk setiap lembar saham diukur dengan Dividend Payout Ratio. Rasio 

tersebut akan menggambarkan rasio dividen kas untuk setiap lembar saham yang 

sering dikenal dengan Earning Per Share (EPS). Pada prinsipnya para investor akan 

mau menanamkan modalnya apabila tingkat return yang dicapai sesuai yang 

diharapkan. EPS yang diharapkan oleh para investor adalah EPS yang semakin tinggi, 

semakin tinggi EPS yang diterima maka harga saham akan meningkat. Semakin 

tinggi EPS akan menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang 

disediakan untuk pemegang saham (Darmadji 2001:319). 

 Earning Per Share, selanjutnya disingkat EPS adalah laba per lembar saham. 

EPS menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba tiap lembar 

saham. EPS diperoleh dari laba setelah pajak dikurangi dividen saham prefern (laba 

yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata lembar 

saham yang beredar). Jika EPS tinggi maka investor akan menilai bahwa emiten 

memiliki kinerja yang baik. Investor saham mempunyai kepentingan terhadap 



5 

informasi EPS dalam melakukan penentuan harga saham. Karena itu dirasa perlu 

untuk mengkaji pengaruh EPS terhadap harga saham, mengingat pasar modal 

Indonesia semakin menuju ke arah yang efisien sehingga semua informasi yang 

relevan bisa dipakai sebagai masukan untuk menilai harga saham. Kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan EPS yang tinggi berarti akan meningkatkan 

kepercayaan investor pada perusahaan dan akan menaikkan harga saham. 

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan per tahun. Jika 

pertumbuhan penjualan per tahun selalu naik maka perusahan memiliki prospek yang 

baik di masa yang akan datang. Dengan demikian kenaikan harga saham proporsional 

dengan pertumbuhan penjualan (Husnan 1998:344). Oleh karena itu sebelum investor 

memutuskan untuk membeli saham, investor perlu juga melihat bagaimana 

pertumbuhan penjualan suatu emiten.  

Kondisi yang ada menunjukkan EPS perusahaan tekstil dan garmen di BEJ 

untuk PT Pan Brothers Textile Tbk pada tahun 2000 sebesar Rp 195,-, tahun 2001 

meningkat sebesar Rp 236,- dan tahun 2002 sebasar Rp 210,-. Begitu pula untuk 

pertumbuhan penjualan menunjukkan prosentase yang menurun dan prosentase 

negatif, salah satunya PT Apac Citra Centertex Tbk untuk tahun 2000 yaitu 26,63%, 

tahun 2001 menurun 10,03% dan tahun 2002 menjadi –9,68%. Jika EPS dan 

pertumbuhan penjualan selalu menunjukkan perkembangan yang positif atau terus 

meningkat dari tahun ke tahun berarti emiten tersebut memiliki prospek untuk 
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berkembang di masa datang dan hal ini merupakan salah satu penyebab investor 

percaya pada emiten atau perusahaan. 

Perusahaan tekstil dan garmen merupakan salah satu jenis perusahaan yang 

bergabung di BEJ di samping perusahaan lainnya seperti perusahaan atau industri 

properti, manufaktur, pertanian, pertambangan, keuangan, industri dasar kimia dan 

lain-lain. Perusahaan tekstil dan garmen tergolong sebagai kategori aneka industri di 

BEJ. Kegiatan usaha perusahaan tekstil dan garmen dalam bentuk perseroan terbatas 

selain sebagai produsen juga sekaligus memasarkan pakaian jadi serta sebagai agen 

penjualan berbagai pakain jadi  bermerk  internasional. Di Indonesia pada masa 

sekarang ini telah banyak didirikan perusahaan-perusahaan tekstil dan garmen. 

Perusahaan ini juga memberikan pendapatan bagi pemerintah melalui pajak yang 

dibayar oleh perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini juga telah banyak yang masuk di 

Bursa Efek Jakarta yakni sebanyak 25 perusahaan pada tahun 2002 terakhir yang 

tercatat di Indonesian Capital Market Directory. 

Harga saham yang nampak pada laoran keuangan perusahaan tekstil dan 

garmen di BEJ dari tahun 2000-2002 tidak menunjukkan peningkatan, akan tetapi 

mengalami fluktuasi. Bahkan beberapa perusahaan mengalami penurunan harga 

saham yang drastis. Kondisi tersebut antara lain disebabkan kondisi internal 

(fundamental) perusahaan, kondisi ekonomi, politik, permintaan dan penawaran. 

Berikut daftar harga saham perusahaan tekstil dan garmen di Bursa Efek Jakarta 

untuk tahun 2000, 2001 dan 2002. 
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Tabel 1.1 Harga Saham Perusahaan tekstil dan garmen di BEJ 
  Periode 2000 – 2002      
       (Dalam Rupiah) 

Harga Saham 
No Perusahaan 

2000 2001 2002 

1 PT Argo Pantes Tbk 1400 900 700
2 PT Century Tekstil Induk (Centex) 6500 5000 4900
3 PT Eratex Djaja Ltd Tbk 425 420 200
4 PT Panasia Filament Tbk 400 175 100
5 PT Panasia Indosytec Tbk 825 205 200
6 PT Roda Vivatex Tbk 1050 1175 1000
7 PT Sunson Textil Manufactorer Tbk 465 340 90
8 PT Teijin Indone Fibe Corpor (Tifico) 525 250 240
9 PT Textile Manufacturing Compani  3000 2950 2950

10 PT Apac Citra Centertex Tbk 500 200 110
11 PT Daeyu Orcid Indonesia Tbk 150 100 90
12 PT Ever Shine Textile Industry Tbk 250 320 300
13 PT Fortune Mate Indonesia Tbk 700 775 180
14 PT Great River International Tbk 850 550 550
15 PT Hanson Industri Utama Tbk 90 30 50
16 PT Indorama Synthetics Tbk 750 425 450
17 PT Karwell Indonesia Tbk 600 400 350
18 PT Kasogi Internasional Tbk 50 35 15
19 PT Pan Brothers Textile Tbk 1300 950 2000
20 PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk 1500 1500 1175
21 PT Ricky Putra Globalindo Tbk 340 170 40
22 PT Ryane Adibusana Tbk              0 700 5
23 PT Sarasa Nugraha Tbk 925 60 45
24 PT Sepatu Bata Tbk 12200 14000 15000
25 PT Surya Intrindo Makmur Tbk 2250 650 500

     Sumber : Indonesian Capital Market Directory 2003 

Berdasarkan kondisi di atas dapat dilihat adanya kesenjangan antara harapan 

yang akan dicapai, bila EPS dan pertumbuhan penjualan meningkat mak kenaikan 

tersebut akan proporsional dengan kenaikan harga saham. Motivasi penelitian ini 

adalah ingin menguji secara empiris pengaruh EPS dan pertumbuhan penjualan 

terhadap harga saham pada perusahaan tekstil dan garmen yang tercatat di Bursa Efek 

Jakarta. Laporan keuangan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
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laporan keuangan tahunan perusahaan yang diterbitkan tiap tahun dengan jumlah 25 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah EPS dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap harga 

saham pada perusahaan tekstil dan garmen di BEJ secara parsial? 

2. Apakah EPS dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap harga 

saham pada perusahaan tekstil dan garmen di BEJ secara simultan? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Berkaitan dengan judul di atas maka untuk menghindari agar permasalahan 

yang dibicarakan tidak menyimpang dari tujuan semula dan agar tidak terjadi 

kesalahan atau kekeliruan dalam penafsiran, berikut ini ditegaskan beberapa istilah 

penting yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh dari suatu 

periode untuk setiap lembar saham. Penggunaan laba bersih per saham merupakan 

ukuran profitabilitas.  

EPS pada penelitian ini adalah rata-rata laba per lembar saham pada laporan 

keuangan perusahaan tekstil dan garmen di Bursa Efek Jakarta. 

2. Pertumbuhan Penjualan 
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Pertumbuhan penjualan adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per 

tahun. Dalam penelitian ini adalah rata-rata pertumbuhan penjualan perusahaan 

tekstil dan garmen di Bursa Efak Jakarta. 

3. Harga Saham 

Dalam penelitian ini yang dimaksud harga saham adalah harga jual rata-rata saham 

perusahaan tekstil dan garmen di Bursa Efek Jakarta pada saat closing price. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan, di antaranya sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh EPS dan pertumbuhan penjualan terhadap harga 

saham pada perusahaan tekstil dan garmen di BEJ secara parsial. 

2. Untuk mengetahui pengaruh EPS dan pertumbuhan penjualan terhadap harga 

saham pada perusahaan tekstil dan garmen di BEJ secara simultan. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan kajian dalam 

penerapan pengetahuan yang diperoleh di Perguruan Tinggi dan sebagai tambahan 

pengetahuan tentang pasar modal di Indonesia pada umumnya dan di Bursa Efek 

Jakarta pada khususnya serta sebagai bahan penunjang untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Kegunaan praktis penelitian ini yakni bagi perusahaan diharapkan dapat  

memberikan manfaat bagi emiten dalam mengambil kebijakan yang menyangkut 
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profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap perubahan harga saham. 

Memberikan informasi kepada calon investor tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham sehingga mereka lebih berhati-hati dalam membeli 

saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Laporan Keuangan Perusahaan 

Laporan keuangan dipersiapkan dengan maksud untuk memberikan gambaran 

atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang 

bersangkutan (Munawir 2001:6). Laporan keuangan menggambarkan dampak 

keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa 

kelompok besar menurut unsur karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini 

merupakan unsur laporan keuangan yang berkaitan secara langsung dengan 

pengukuran posisi keuangan seperti aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur 

yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan rugi laba adalah 

penghasilan dan beban, laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan 

berbagai unsur neraca (IAI 2002:12). 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan 

inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan 

dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi laporan 

keuangan juga sebagai pertanggungjawaban, serta menggambarkan indikator 

kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Menurut    Munawir  (2000:5),  pada    umumnya    laporan    keuangan    itu  

terdiri dari : 1) Neraca, yaitu laporan yang menunujukkan atau menggambarkan 

jumlah aktiva, hutang  dan  modal  dari  suatu  perusahaan  pada  tanggal   tertentu.  

11 
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2) Perhitungan rugi laba, yaitu laporan yang memperhatikan hasil-hasil yang  telah 

dicapai   oleh   perusahaan  serta  biaya    yang   terjadi   selama   periode   tertentu; 

dan 3) Laporan perubahan modal, yakni laporan yang menunjukkan sumber 

penggunaan atau   alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan.  

Kecuali laporan di atas, dalam prakteknya sering diikutsertakan laporan 

keuangan lain yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, 

misalnya laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau 

laporan arus kas, laporan sebab-sebab perubahan laba kotor, laporan biaya produksi 

serta daftar-daftar lainnya. Laporan keuangan inilah yang biasanya digunakan oleh 

para investor dalam mempelajari hubungan-hubungan atau kecenderungan serta 

perkembangan perusahaan yang bersangkutan. 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian 

besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua 

informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi 

yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu, 

dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan (IAI 2000:4). 

Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna 

untuk pengambilan keputusan ekonomis para pemakai laporan yang digunakan untuk 

meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul dari 

keputusan ekonomis yang diambilnya. 
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2.2 Earning Per Share (EPS) 

EPS adalah hasil atau pendapatan yang akan diterima oleh pemegang saham 

untuk setiap lembar saham yang dimilikinya atas keikutsertaannya dalam perusahaan. 

Laba per lembar saham biasanya merupakan indikator laba yang diperhatikan oleh 

para investor yang umumnya terdapat korelasi yang kuat antara pertumbuhan laba 

dengan pertumbuhan harga saham (Munawir 2001:96). 

EPS merupakan salah satu rasio pasar yang merupakan hasil atau pendapatan 

yang akan diterima oleh para pemegang saham untuk lembar saham yang dimilikinya 

atas keikutsertaanya dalam perusahaan. Rasio EPS idealnya meningkat dari tahun ke 

tahun. Kalaupun  terjadi penurunan, hal tersebut merupakan akibat suasana dunia 

usaha yang kurang menguntungkan. Angka EPS biasanya disajikan oleh perusahaan 

paling bawah dalam laporan rugi laba berdasarkan atas generally accepted 

accounting principles) atau prinsip-prinsip akuntansi yang umum berterima (Husnan 

1998:336). 

 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 

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. 



14 

Rasio laba digunakan untuk meneliti penyebab dasar perubahan EPS. Rasio-

rasio laba ini menunjukkan dampak gabungan dari likuiditas dan manajemen aktiva 

atau kewajiban terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dua penentu 

dasar dari EPS adalah pengembalian atau ekuitas pemegang saham dan nilai buku per 

lembar saham, yaitu : 

a. Rasio yang pertama merupakan pengembalian ekuitas pemegang saham : 

   Laba saham biasa 
Pengembalian Ekuitas = 

        Ekuitas pemegang saham 
 

b. Rasio yang kedua merupakan nilai buku per lembar saham : 

Ekuitas pemegang saham 
Nilai Buku Per Lembar Saham =  

    Jumlah saham beredar 
(Fabozzi 2000:869). 

 
Jumlah pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham adalah pendapatan 

bersih setelah dikurangi pajak pendapatan. Pendapatan ini setelah dikurangi dengan 

dividen dan hak-hak lainnya untuk pemegang saham prioritas, merupakan pendapatan 

yang tersedia bagi pemegang saham biasa (Munawir 2001:96). 

Saham prioritas dan saham biasa yang beredar ,maka pendapatan yang menjadi 

hak pemegang saham prioritas perlu ditentukan terlebih dahulu dan hak tersebut 

dikurangkan pada laba bersih yang diperoleh, baru kemudian dapat dihitung laba per 

lembar saham dari setiap lembar saham tersebut. 

Rumus EPS : 

     Laba Bersih 
 Earning Per Share = 
     Jumlah Saham          (Arifin 2001:87). 
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Menurut Ang. R (1997:22), EPS merupakan perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak pada satu tahun buku dengan jumlah saham yang diterbitkan 

(outstanding shares). Laba bersih setelah pajak ini yang biasa disebut dengan NIAT 

(Net Income After Tax). 

Salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan ditunjukkan oleh besarnya 

EPS dari perusahaan yang bersangkutan. Pada umumnya, investor akan 

mengharapkan manfaat dari investornya 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 investor 

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. Peningkatan jumlah permintaan terhadap saham 

perusahaan mendorong harga saham naik. 

Pengetahuan tentang EPS ini sangat penting untuk melakukan penilaian 

beberapa perkiraan potensi pendapatan yang akan diterima jika membeli suatu saham. 

Sebab, 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. 
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Pada level atau tingkat perusahaan, EPS mencerminkan kombinasi berbagai 

faktor yang mempengaruhinya. Analisis faktor-faktor tersebut dapat dilakukan 

dengan analisis ratio keuangan sebagai berikut : 

a. EPS = ROE x Nilai buku per saham 

 EPS = Laba setelah pajak / Jumlah saham 

 ROE = Laba setelah pajak / Ekuitas 

  Nilai buku per saham = Ekuitas / Jumlah saham 

b. ROE = ROA x Leverage 

 ROA       = Laba setelah pajak / Total aktiva 

 Leverage = Total aktiva / Ekuitas 

c. ROA = Net Income Margin x Perputaran aktiva 

      Net Income Margin = Laba setelah pajak / penjualan besih 

      Perputaran aktiva    = Penjualan bersih / Total Aktiva 

d. Net Income Margin  = Income Ratio x Opeating Efficiency 

     Income Ratio            = Laba setelah pajak / Laba operasi 

     Operating Efficiency = Laba operasi  / Penjualan bersih  

ROE (Return on Equity) merupakan perkalian antara profitabilitas asset yang 

dimiliki perusahaan dengan total aktiva. ROA (Return on Asset) adalah tingkat 

keuntungan yang diperoleh dari pengguna asset, sedangakan leverage menunjukkan 

seberapa banyak hutang digunakan oleh perusahaan. Net Income Margin 

menunjukkan kemampuan memperoleh laba dari setiap penjualan yang diciptakan 

oleh perusahaan, sedangkan perputaran aktiva menunjukkan seberapa jauh 

perusahaan mampu menciptakan penjualan dari aktiva yang dimilikinya. Income 
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Ratio menunujukkan dampak pembayaran bunga dan pajak pada laba bersih setelah 

pajak, sedangkan operating efficiency menunjukkan kemampuan laba operasi setiap 

rupiah penjualan (Husnan 1998:339). 

 

2.3 Pertumbuhan Penjualan 

Penjualan adalah aktifitas menawarkan berbagai produk yang telah tersedia 

dengan mencoba meyakinkan dan menggugah calon pembeli agar bersedia membeli 

produk yang ditawarkan. Menurut Basu swasta (1990:9), penjualan adalah bagian 

dari promosi dan promosi adalah bagian dari pemasaran secara keseluruhan. 

Penghasilan merupakan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gains). 

Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal 

dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, 

dividen, royalty, dan sewa (IAI 2002:12). Penjualan sering disebut dengan hasil 

penjualan. Menurut Baridwan (1999:32), hasil penjualan adalah hasil jual kali 

kuantitatif yang dijual sehingga didalamnya tidak termasuk pajak pertambahan nilai 

dan juga biaya lainnya tidak termasuk didalam hasil penjualan. 

Dari pengertian penjualan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah 

hasil  dari proses pertukaran barang atau jasa dari penjual dan pembeli yang diperoleh 

dari hasil kali antara harga jual dengan kuantitas yang terjual. 

Pertumbuhan penjualan adalah perubahan  penjualan pada laporan keuangan 

per tahun. Pertumbuhan penjualan yang di atas rata-rata bagi suatu perusahaan pada 
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umumnya didasarkan pada pertumbuhan cepat yang diharapkan dan industri dimana 

perusahaan beroperasi (Fabozzi 2000:881).  

Bisnis atau produk dengan pertumbuhan tinggi dan pangsa pasar yang tinggi 

seringkali memerlukan investasi besar untuk mendanai pertumbuhan yang cepat. 

Pertumbuhan penjualan suatu produk sangat tergantung dari daur hidup produk. 

Menurut Kotler & Amstrong (1997:327), ada empat tahap daur hidup yang 

mempengaruhi pertumbuhan penjualan, yaitu sebagai berikut : 

1. Tahap introduksi, tahap ini mulai ketika produk baru pertama kali diluncurkan. 

Hal ini membutuhkan waktu dan pertumbuhan penjualan cenderung lambat. 

Dalam tahap ini jika dibandingkan dengan tahap-tahap yang lain perusahaan masih 

merugi atau berlaba kecil karena penjualan yang lambat dan biaya disetor serta 

promosi yang tinggi. 

2.  Tahap pertumbuhan, pada tahap ini pertumbuhan penjualan meningkat dengan 

cepat, laba meningkat karena biaya promosi dibagi volume penjualan yang tinggi 

dan juga karena biaya produksi per unit turun. 

3.  Tahap menjadi dewasa, tahap dewasa ini berlangsung lebih lama daripada tahap 

sebelumnya dan memberikan tantangan kuat bagi manajemenpemasaran. 

Penurunan pertumbuhan penjualan menyebabkan banyak produsen mempunyai 

banyak produk untuk dijual. 

4. Tahap penurunan, penurunan penjualan karena berbagai alasan, termasuk 

kemajuan teknologi, selera konsumen berubah dan meningkatnya persaingan 

ketika penjualan dan laba menurun, beberapa perusahaan yang masih bertahan 

dapat mengurangi macam produk yang ditawarkan. 
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Kebanyakan diskusi tentang daur hidup produk menggambarkan sejarah 

penjualan produk tertentu. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan penjualan suatu produk dari emiten tergantung dari daur hidup produk. 

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan per tahun. Jika pertumbuhan 

penjualan per tahun meningkat, investor akan percaya terhadap emiten bahwa emiten 

akan memberikan keuntungan dimasa depan. 

Analis dalam menghitung tingkat pertumbuhan penjualan umumnya 

menghitung tingkat pertumbuhan tahunan majemuk pada saat mempelajari trend 

jangka panjang dalam hal penjualan dan variabel-variabel lain. Tingkat pertumbuhan 

tahunan majemuk merupakan tingkat yang jika diterapkan setiap tahun selama kurun 

waktu tertentu pada saldo awal akan menyebabkan neraca berkembang sehingga 

mencapai nilai akhir yang diketahui (Fabozzi 2000:882). 

 

2.4 Harga Saham 

Harga saham merupakan nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima oleh 

pemilik saham dikemudian hari. Harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk 

memperoleh bukti penyertaan atau pemilikan suatu perusahaan (Anoraga 2001:100). 

 

2.4.1 Nilai saham berdasarkan fungsinya. 

 Berdasarkan fungsinya nilai suatu saham terbagi atas tiga jenis yaitu sebagai 

berikut: 

a. Par value / Stated value / Face value (nilai nominal), yaitu nilai yang 

tercantum pada saham untuk tujuan akuntansi. Jumlah saham yang 
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dikeluarkan perusahaan dikalikan dengan nilai nominalnya merupakan modal 

disetor penuh bagi suatu perseroaan dan dalam pencatatan akuntansi nilai 

nominal dicatat sebagai modal perusahaan didalam neraca. 

b.  Base Price (harga dasar), yaitu harga  perdana yang dipergunakan dalam 

perhitungan indeks harga saham. Untuk menghitung nilai dasar dikalikan 

dengan total saham yang beredar. 

c.  Market Price (harga pasar), merupakan harga suatu saham pada pasar yang 

sedang berlangsung atau jika pasar ditutup (closing price), harga pasar inilah 

yang menyatakan naik turunnya suatu saham dan setiap hari diumumkan di 

surat kabar / media lainnya. Untuk menghitung nilai pasar yaitu harga pasar 

dikalikan dengan total saham yang beredar (Ang, R. 1991:6.2-6.3). 

 

2.4.2 Proses valuasi harga saham 

Tujuan menganalisis saham adalah untuk menaksir nilai intrisik (NI) atau 

intrinsic value suatu saham, kemudian dibandingkan dengan harga pasar saat ini. 

Pedoman yang digunakan sebagai berikut : 

1. Jika NI > harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai under valued 

(harga terlalu rendah), sehingga saham seharusnya dibeli. 

2. Jika NI < harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai over value (harga 

terlalu mahal), sehingga saham seharusnya dijual. 

3. Jika NI = harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai wajar harganya dan 

berada pada kondisi yang seimbang (Husnan 1998:288). 
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Setiap investor yang menanamkan modalnya perlu menganalisis saham untuk 

menentukan harga saham yang wajar. Melalui informasi yang diperoleh investor akan 

melihat hubungan antara resiko dan hasil yang diharapkan. Tujuan investor atau 

pemodal melakukan analisa terhadap saham yang menjadi target investasi adalah 

supaya pemodal mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan 

perusahaan tersebut untuk tumbuh berkembang dimasa yang akan datang. 

Keputusan dalam investasi termasuk saham berkaitan dengan informasi. Hasil 

keputusan ini sangat ditentukan oleh informasi yang diperoleh investor. Persaingan 

antara para analis dalam membuat investasi dapat menyebabkan pasar sekuritas 

menunjukkan harga yang sebenarnya yang wajar. Harga yang wajar akan 

mencerminkan informasi yang relevan yang tersedia bagi para investor pada waktu 

tertentu. Oleh karena itu penting bagi investor mempertimbangkan dampak 

munculnya informasi baru bekaitan dengan sekuritas di pasar modal. 

Penetapan harga saham hampir sepenuhnya berdasarkan atas kekuatan pasar. 

Kesesuaian penawaran dan permintaan akan menentukan harga saham bagi setiap 

perusahaan go public di pasar modal. Dari segi penawaran, pasar modal yang ramai 

akan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang relatif murah. 

Dari segi permintaan saham, adanya investor perorangan, lembaga baik asing maupun 

lokal yang menginginkan keuntungan dari permainan di pasar saham telah 

meramalkan perdagangan saham. 
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2.4.3 Metode penilain harga saham 

Bagi investor, untuk melakukan analisis dan memililh saham pada dasarnya 

ada 2 (dua) analisis yang sering digunakan untuk menilai suatu saham, yaitu: 

  a. The Firm Fondatioan Theory  

Pendekatan ini menaksir nilai saham  dengan  menggunakan The   

Foundation Theory yang lebih dikenal dengan analisis  fundamental.   

Formula yang umum digunakan analisis fundamental dalam manaksir nilai 

saham yaitu : 

1) Pendekatan Pendapatan 

Harga saham dengan pendekatan ini dinilai dengan nilai sekarang arus 

kas dari pendapatan  perusahaan. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu : 

(a) Pendekatan Nilai sekarang 

Perusahaan memperoleh laba bersih atas operasionalnya setiap 

tahun dan laba bersih ini merupakan arus kas yang diperoleh perusahaan 

tersebut dioperasionalkan. Adapun model pendekatan ini yaitu : 
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Keterangan :  Po = Harga saham pda periode ke 0 

Et  = Laba bersih persaham  pada periode t 

K  = Opprotunity cost. (Atmaja, 2001:100) 

(b) Pendekatan PER (Price Earning Ratio Approach) 

Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan populer yang 

menggunakan nilai earnings untuk mengestimasi nilai instrinsik 

saham. PER menunjukkan rasio antara harga pasar dengan earnings. 

Persamaan matematis untuk mencari rasio tersebut adalah sebagai 

berikut : 

persahambersih  laba
saham hargaPER =          (Anoraga, 2001:64) 

2) Net Tangible Asset Approach 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh 

setiap saham didukung oleh Net Tangible Asset perusahaan. Formula yang 

digunakan dalam pendekatan ini adalah:  

ShareofNumber 
debt) TotalAsset e(IntangiblAsset  TotalShareNTA −−

=  

(Anoraga, 2001:64) 

b. The Castle in The Theory 

Teori ini memusatkan perhatian pada nilai psikologis. Pengikut teori ini 

lebih menekankan pendekatan tingkah laku investor di masa yang akan datang 

berdasarkan kebiasaan di masa lalu dan bukan pada nilai instrinsik saham itu  

sendiri.  
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Pendekatan The Castle in The Air Theory menekankan pada analisis 

jangka pendek dan menggunakan prinsip psikologis. Suatu investasi akan 

berarti bagi pembeli pada tingkat harga tertentu karena dengan harapan dapat 

dijual pada harga yang lebih tinggi. Dalam ekonomi pertukaran nilai setiap 

asset tergantung pada transaksi riil atau yang diharapkan. Contoh dari 

pendekatan ini adalah analisis teknis, analisis ini didasarkan kepada anggapan 

yang luas bahwa harga efektif ditentukan oleh penawaran dan permintaan.  

Harga saham di bursa efek akan ditentukan oleh kekuatan permintan dan 

penawaran. Pada saat permintaan saham meningkat, maka harga saham akan 

cenderung meningkat. Sebaliknya, pada saat banyak orang menjual saham, maka 

harga saham cenderung mengalami penurunan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham mudah dikenali, masalahnya 

adalah bagaimana menerapkan faktor-faktor tersebut ke dalam suatu system penilaian 

yang bisa dipergunakan untuk memilih saham dan hal ini merupakan tujuan model 

penilaian (valuation Model). Model penilaian merupakan suatu mekanisme untuk 

merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramalkan 

menjadi menjadi perkiraan tentang harga saham. Variabel ekonomi tersebut misalnya, 

laba perusahaan, Pertumbuhan penjualan, dividen yang dibagikan, EPS, variabilitas 

laba dan sebagainya (Husnan 1998:290). 

Menurut Anoraga (2001:88), informasi yang dibutuhkan oleh investor dalam 

pengambilan investasi di pasar modal ada tiga jenis informasi utama diantaranya 

informasi berupa faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu : 
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1. Faktor Fundamental 

Informasi yang bersifat fundamental 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. 

2. Faktor Teknis 

Informasi kedua berhubungan dengan faktor teknis yang penting untuk diketahui 

oleh para perantara pedagang efek dan para pemodal. Informasi ini 

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. 

3. Faktor Lingkungan 

Informasi ketiga berkaitan dengan faktor lingkungan yang mencakup kondisi 

ekonomi, politik, dan keamanan negara. Informasi ini dapat mempengaruhi 

prospek perusahaan serta perkembangan perdagangan efeknya, baik secara 

fundamental maupun secara teknikal.  

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen, dalam penelitian ini yaitu pengaruh EPS dan 

pertumbuhan penjualan terhadap harga saham di BEJ. Informasi akuntansi dalam 
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bentuk laporan keuangan banyak memberikan manfaat kepada investor sebagai bahan 

pertimbangan dalam membuat keputusan investasi.  

Earning Per share (EPS) merupakan hasil atau pendapatan yang akan diterima 

oleh pemegang saham untuk setiap lembar saham yang dimilikinya sebagai bukti 

keikutsertaan dalam perusahaan. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

per lembar saham merupakan indikator fundamental keuangan perusahaan yang 

seringkali dipakai acuan untuk mengambil keputusan investasi dalam saham. 

Tingginya laba yang dihasilkan akan merangsang investor untuk memiliki saham 

perusahaan tersebut. 

Menurut Fabozzi (2000:885), laba per lembar saham perusahaan akan diikuti 

secara erat oleh peserta pasar saham. Laba per lembar saham dihitung dengan 

membagi laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan rata-rata tertimbang 

lembar saham yang beredar selama tahun ketika dilakukan perhitungan tersebut. 

Semakin baik kondisi perusahaan, maka semakin tinggi pula harga saham perusahaan 

dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang meningkat, pada akhirnya 

akan mempengaruhi harga saham (Husnan 1998:391). 

Purwanto (2002), meneliti pengaruh EPS terhadap harga saham berdasarkan 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa EPS secara positif  berpengaruh terhadap 

harga saham. Hasil penelitian Astuti (2002), bahwa EPS bepengaruh langsung 

terhadap harga saham dan pengaruhnya positif. 

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan per tahun pada 

laporan keuangan. Jika petumbuhan penjualan per tahun meningkat, investor akan  
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percaya terhadap emiten bahwa emiten akan memberikan keuntungan dimasa yang 

akan datang. 

Pertumbuhan penjualan yang diatas rata-rata bagi suatu perusahaan umumnya 

didasarkan pada pertumbuhan cepat yang diharapkan dari industri dimana perusahaan 

beroperasi, tingkat pertumbuhan penjualan di atas rata-rata dapat dicapai dengan jalan 

meningkatkan pangsa pasar dari permintaan industri keseluruhan (Fabozzi 2000:881). 

Penelitian yang telah dilakukan Musriyati (2003), yang berkaitan dengan 

pertumbuhan penjualan terhadap harga saham menunjukkan bahwa meningkatnya 

pertumbuhan penjualan akan berpengaruh positif terhadap harga saham. Hasil 

penelitian Stefanus (2000), tentang faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi 

harga saham pada industri makanan dan minuman di BEJ menunjukkan bahwa 

variabel pertumbuhan penjualan juga berpengaruh positif terhadap harga saham.     

Harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor, yakni faktor internal maupun 

faktor eksternal perusahaan. Mengingat begitu pentingnya harga saham untuk 

menarik calon investor perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

saham. Menurut Husnan (1998:269), faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham 

yaitu pengumuman laba dan dividen, penerbitan saham baru, perkiraan tentang laba 

perusahaan, perubahan praktek-praktek akuntansi, merger, dan pemecahan saham, 

umumnya menunjukkan bahwa infomasi tersebut dengan cepat dan tepat dicerminkan 

dalam harga saham. Dalam penelitian ini ingin mengetahui pengaruh EPS dan 

perumbuhan penjualan terhadap harga saham.  

 

 



28 

 

 

 

 

 

           

Gambar 1. Kerangka berpikir 

 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto 1996:68). Hipotesis 

dalam penelitan ini adalah : 

1. EPS dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap harga saham pada 

perusahaan tekstil dan garmen di BEJ secara parsial. 

2. EPS dan Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap harga saham pada 

perusahaan tekstil dan garmen di BEJ secara simultan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam menyusun penelitian ilmiah sangat diperlukan strategi serta langkah-

langkah yang benar sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar hasil 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang 

dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

 

3.1 Populasi Penelitian  

Penelitian yang ditujukan untuk meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitian tersebut merupakan penelitian populasi. Penelitian 

populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu 

banyak. Populasi dalam penelitian ini adalah 25 perusahaan tekstil dan garmen di 

Bursa Efek Jakarta. Aspek yang diteliti yaitu laporan keuangan tahun 2000-2002. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel independen  dalam penelitian ini adalah EPS dan pertumbuhan 

penjualan dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham. 

 

 

29 



30 

3.2.1 Variabel independen (X) 

1. Variabel EPS (X1) 

EPS adalah rasio antara laba setelah pajak dengan jumlah saham yang 

beredar, yang menunjukkan laba bersih per lembar saham. EPS dinyatakan 

dalam satuan rupiah 

     Laba bersih  
EPS =  
  Jumlah saham 
 

2. Variabel Pertumbuhan Penjualan (X2) 

Dalam penelitian ini pertumbuhan penjualan adalah pertumbuhan 

penjualan pada laporan keuangan per tahun pada perusahaan tekstil dan garmen 

di Bursa Efek Jakarta tahun 2000-2002. Dalam penelitian ini pertumbuhan 

penjualan dihitung dengan cara membandingkan antara selisih total penjualan 

tahun n dan tahun n-1 dengan total penjualan tahun n-1. Pertumbuhan penjualan 

dalam satuan prosentase. 

 

3.2.2 Variabel dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham perusahaan 

tekstil dan garmen di Bursa Efek Jakarta pada saat harga penutupan (closing 

price). Harga saham yaitu harga terakhir yang dilaporkan saat sekuritas terjual di 

bursa dan dunyatakan dalam satuan rupiah. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan metode 

pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Metode ini digunakan sebagai dasar 

untuk menganalisis data. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, karena 

data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini jenis data yang 

digunakan adalah data laporan keuangan perusahaan tekstil dan garmen di BEJ pada 

tahun 2000-2002 yang terdapat pada Indonesian Capital Market Directory.  

 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul untuk 

kemudian dapat interprestasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk 

menunjukkan masalah yang telah dirumuskan. 

 

3.4.1 Metode Analisis Statistik 

Untuk mengetahui pengaruh EPS dan pertumbuhan penjualan terhadap harga 

saham perusahaan Tekstil dan garmen di BEJ digunakan analisis regresi linier 

berganda dengan rumus : 

Y = b0 + b1x1 + b2x2 + eI    (Algifari 2000:62) 

Keterangan : 

Y = variabel dependen 

bo  = konstant 

b1x1  = koefisien regresi variabel independen 

x1 = variabel independen yaitu EPS 
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x2  = variabel independen yaitu pertumbuhan penjualan 

  e  = kesalahan (error) 

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan : 

a. Uji F, yaitu untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama 

(simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas. 

Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai kritis, F(tabel) dengan 

nilai F(hitung)  yang terdapat pada tabel analisis dƒ variance. Jika F(hitung) lebih 

besar daripada F(tabel) maka keputusan menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima 

hipotesis alternatif  (Ha). Arti secara statistik data yang digunakan 

membuktikan bahwa semua variabel independen (x1 dan x2) berpengaruh 

terhadap nilai variabel dependen (Y). 

b. Uji t, yaitu untuk menguji kemaknaan koefisien determinasi partial (r2) masing 

masing variabel independen. Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan 

nilai t (hitung) masing-masing koefisien regresi dengan nilai t (tabel) sesuai dengan 

tingkat signifikan yang digunakan. 

Selain melakukan pembuktian uji F dan uji t perlu juga dicari besarnya 

koefisien determinasi (r2) parsialnya untuk masing-masing variabel bebas dan 

besarnya koefisien determinan (r2) keseluruhan. 

 

3.4.2 Evaluasi Ekonometri 

Evaluasi ekonometri dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi 

linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian memenuhi 
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asumsi klasik atau tidak. Hasil analisis data penelitian memperoleh persamaan 

regresi Ŷ = 1052,489 + 2,799X1 - 25,442X2. Untuk mengetahui efisien atau 

tidaknya persamaan regresi tersebut untuk menggambarkan bentuk pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini, maka dilakukan 

pengujian sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk menentukan apakah variabel berdistribusi normal 

atau tidak, dapat dilihat dari grafik normal probability plot. Apabila variabel 

berdistribusi normal, maka penyebaran plot akan berada di sekitar dan 

sepanjang garis 45 derajat. (Singgih  2001:253). 

Hasil perhitungan normalitas data pada lampiran 4 menunjukkan bahwa 

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

menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya multikolinieritas diantara 

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 signifikan maka antar variabel bebas 
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tersebut terjadi multikolinieritas. Imam Ghozali (2001:58)  menyatakan bahwa 

jika korelasi antar variabel bebas kurang 90%, maka tidak terjadi 

multikolinieritas yang serius. 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan melihat korelasi antara 

variabel bebas yaitu variabel EPS dan variabel pertumbuhan penjualan 

diperoleh koefisien korelasi 0,229 atau 22,9%. Dengan demikian koefisen 

korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini hanya 22,9% dan kurang 

dari 90%, maka menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh tidak 

mengandung multikolinieritas.  

Dari kedua pengujian normalitas dan multikolinieritas, menunjukkan 

bahwa persamaan regresi yang diperoleh tidak mengalami penyimpangan 

asumsi klasik, sehingga persamaan tersebut cukup efisien untuk 

menggambarkan bentuk hubungan antara variabel penelitian. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data 

cross section). Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi atau tidak dalam 

suatu model regresi dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin Watson 

(Algifari, 2000 : 89). 

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 3.1 Durbin Watson 

test. 
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Tabel 3.1 Durbin Watson Test 
Hasil penelitian  Klasifikasi  

Kurang dari 1,206 

1,206 sampai dengan 1,550 

1,550 sampai dengan 2,450 

2,450 sampai dengan 2,794 

lebih dari 2,794 

Ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Tidak ada autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Ada autokorelasi 

Sumber : Algifari, 2000 : 89 

Berdasarkan hasil penelitian pada lampiran 4 diperoleh hasil Durbin Watson 

sebesar 1,569 berada di daerah tidak ada autokorelasi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada persamaan regresi tidak terdapat autokorelasi . 



 

36 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan Tekstil dan Garmen di BEJ 

 Jumlah perusahaan tekstil dan garmen yang berdiri di Indonesia sudah cukup 

banyak. Namun dalam perkembangannya hanya beberapa perusahaan yang sampai 

saat ini terdaftar di BEJ. Berdasarkan kriteria pengambilan populasi bahwa 

perusahaan tekstil dan garmen yang termasuk dalam kriteria sebanyak 25 

perusahaan. Profil ke-25 perusahaan tekstil dan garmen yang aktif di BEJ antara 

tahun 2000-2002 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 Profil Listing Date Perusahaan Tekstil dan Garmen Tahun 2000-2002 

No Listing Date Jumlah Persentase 

1 
2 
4 
5 
6 
7 

1976 – 1980  
1981 – 1985 
1986 – 1990 
1991 – 1995 
1996 – 2000 
2001 – 2004 

2 
1 
8 
7 
5 
2 

8% 
4% 
32% 
28% 
20% 
8% 

Jumlah 25 100% 
Sumber: Data lampiran 1 
 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan tekstil 

dan garmen tersebut go public adalah pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1995. 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa listing share dari sebagian besar 

Perusahaan tekstil dan garmen adalah antara 116.000 – 25.096.667 yaitu sebanyak 18 

perusahaan. Perusahaan tekstil dan garmen yang go public pertama kali berdasarkan 
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atas hasil penelitian pada lampiran 1 adalah PT Century Textile Industry Tbk  

(CENTEX) yaitu pada tanggal 22 Mei 1979 dengan jumlah saham yang beredar 

sebanyak 116.000 sedangkan perusahaan yang terakhir go public pada akhir tahun 

2002 adalah PT Ryane Adibusana Tbk yaitu pada tanggal 17 Oktober 2001 dengan 

jumlah saham yang beredar sebanyak 150.000.000, dan merupakan Perusahaan 

tekstil dan garmen yang jumlah sahamnya terdaftar paling banyak. Jika jumlah 

saham terjual semua maka perusahaan akan mendapatkan laba yang besar sehingga 

akan mempengaruhi pembagian dividen sehingga harga saham akan naik. Sedangkan 

PT Century Textile Industry Tbk (CENTEX) merupakan perusahaan yang jumlah 

sahamnya terdaftar paling sedikit di BEJ. 

 

Tabel 4.2 Profil Total Listing Share Perusahaan Tekstil dan Garmen Tahun 
2000-2002 

No Listing Share Jumlah Persentase 

1 
2 
4 
5 
6 
7 

116.000 – 25.096.667  
25.096.667 – 50.077.333 
50.077.333 – 75.058.000 
75.058.000 – 100.038.667 
100.038.667 – 125.019.333 
125.019.333 – 150.000.000 

18 
1 
4 
1 
0 
1 

72% 
4% 
16% 
4% 
0% 
4% 

Jumlah 25 100% 

Sumber: Data lampiran 1 

Sejarah  berdirinya, status perusahaan dan bidang usaha masing-masing 

perusahaan tekstil dan garmen yang masuk dalam penelitian tahun 2000-2002 dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.3 Tahun Berdiri Perusahaan Tekstil dan Garmen  

No Tahun Berdiri Jumlah Persentase 

1 
2 
4 
5 
6 
7 

1976 – 1980  
1981 – 1985 
1986 – 1990 
1991 – 1995 
1996 – 2000 
2001 – 2004 

3 
6 
3 
3 
7 
2 

12% 
24% 
12% 
12% 
28% 
8% 

Jumlah 25 100% 
Sumber: Data lampiran 2 
 
Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan tekstil dan 

garmen berdiri pada tahun 1981 sampai dengan 1985 dan tahun 1996 sampai dengan 

tahun 2000. 

 

Tabel 4.4 Status Perusahaan Tekstil dan Garmen  

No Status Perusahaan Jumlah Persentase 
1 
2 
3 

PMDN 
PMA 

- 

17 
7 
1 

68% 
28% 
4% 

Jumlah 25 100% 
Sumber: Data lampiran 2 
 
Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian perusahaan tekstil dan garmen 

memiliki status PMDN. 

 

Tabel 4.5 Bidang Usaha  Perusahaan Tekstil dan Garmen  

No Jenis Usaha Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

Tekstil 

Garmen 

Tekstil dan Garmen 

11 

12 

2 

44% 

48% 

8% 

Jumlah 25 100% 

Sumber: Data lampiran 2 
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Berdasarkan Tabel 4.5 sebagian besar perusahaan adalah perusahaan tekstil 

atau perusahaan garmen. Sedangkan perusahaan yang merupakan perusahaan 

gabungan antara tekstil dan garmen relatif sangat sedikit yaitu hanya 2 perusahaan. 

Dari data pada lampiran 2 menunjukkan bahwa PT Sepatu Bata Tbk 

merupakan perusahaan yang paling lama berdiri diantara perusahaan-perusahaan 

tekstil dan garmen yang telah masuk di BEJ dan berdiri di bawah NV Nederlandsch 

indische Schoenhandel Maatschappij Bata. Sedangkan perusahaan tekstil dan 

garmen yang baru berdiri adalah PT Surya Intrindo Makmur Tbk. 

 

4.1.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

4.1.2.1 EPS (Earning Per Share) 

EPS diukur dengan cara menghitung rasio antara laba bersih dengan jumlah 

lembar saham yang beredar. Data diambil mulai tahun 2000 sampai dengan 2002, 

hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.6 

Dari Tabel 4.6 tampak bahwa EPS rata-rata selama tiga tahun mulai dari 

tahun 2000 sampai 2002 adalah Rp 149,7 EPS yang tertinggi diperoleh PT 

Sepatu Bata Tbk sebesar Rp 4.491 dan EPS terendah diperoleh PT Textile 

Manufacturing Company Jaya Tbk. 
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Tabel 4.6  Rata-rata EPS Perusahaan Tekstil dan Garmen Di BEJ 

         (Dalam Rupiah) 

Earning Per Share (EPS)  No. Nama Perusahaan 
2000 2001 2002 Rata-rata

1 PT Argo Pantes Tbk -1,599 -647 2062 -61.33 
2 PT Century Tekstil Induk (Centex) Tbk 1,915 1714 -919 903.33 
3 PT Eratex Djaja Ltd Tbk 54 67 44 55 
4 PT Panasia Filament Tbk -375 -225 103 -165.67 
5 PT Panasia Indosyntec Tbk -441 -77 191 -109 
6 PT Roda Vivatex Tbk 90 26 -34 27.33 
7 PT Sunson Textil Manufactorer Tbk -50 13 27 -3.33 
8 PT Teijin Indonesia Fiber Corpor Tbk -28 7.6 -29.6 -16.73 
9 PT Textile Manufacturing Company Tbk -938 -710 -467 -705 
10 PT Apac Citra Centertex Tbk -424 -451 -196 -357 
11 PT Daeyu Orcid Indonesia Tbk 49 13 -5 19 
12 PT Ever Shine Textile Industry Tbk 2 15 1 6 
13 PT Fortune Mate Indonesia Tbk 67 23 -66 8 
14 PT Great River International Tbk 13 -968 2384 476.33 
15 PT Hanson Industri Utama Tbk -212 -105 -15 -110.67 
16 PT Indorama Synthetics Tbk 295 179 51 175 
17 PT Karwell Indonesia Tbk -43 -113 -4 -53.33 
18 PT Kasogi Internasional Tbk -712 -458 -49 -406.33 
19 PT Pan Brothers Textile Tbk 195 236 210 213.67 
20 PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk -392 -370 -918 -560 
21 PT Ricky Putra Globalindo Tbk -124 -148 -17 -96.33 
22 PT Ryane Adibusana Tbk 4 11 3 6 
23 PT Sarasa Nugraha Tbk 8 7 -7 2.67 
24 PT Sepatu Bata Tbk 4,871 4882 3720 4491 
25 PT Surya Intrindo Makmur Tbk 16 5 -7 4.67 

Sumber: Indonesian Capital Market Directory 

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa sebagian EPS perusahaan tekstil dan 

garmen di BEJ sebagian besar adalah antara – 1.000,00 sampai dengan 39,20.  
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Tabel 4.7  Distribusi Rata-rata EPS Perusahaan Tekstil dan Garmen Di BEJ 
 

No Rata-rata EPS Jumlah Persentase 

1 
2 
3 
4 
5 

-1000,00 s/d 39,20 
39,20 s/d 1.078,40 

1.078,40 s/d 2.117,60 
2.117,60 s/d 3.156,80 
3.156,80 s/d 4.196,00 

19 
5 
0 
0 
1 

76% 
20% 
0% 
0% 
4% 

Jumlah 25 100% 
Sumber: Data lampiran 3 
 
 
4.1.2.2 Pertumbuhan Penjualan  

Pertumbuhan penjualan diukur dengan cara menghitung rasio selisih 

penjualan tahun n dan tahun n-1 dengan total penjualan tahun n-1 dari tahun 2000 

sampai dengan 2002. Hal ini tampak pada Tabel 4.8. 

Pertumbuhan penjualan selama tiga tahun mempunyai rata-rata sebesar 

5,14%. Dari perusahaan tersebut nilai yang tertinggi secara rata-rata diperoleh PT 

Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk sebesar 54,37% dan terendah diperoleh 

PT Primarindo Asia Infrastructuer Tbk sebesar –20,30%. 
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Tabel 4.8 Rata-rata Pertumbuhan Penjualan Perusahaan Tekstil dan Garmen 
di BEJ 

                (Dalam %) 

Pertumbuhan Penjualan  No. Nama Perusahaan 
2000 2001 2002 Rata-rata

1 PT Argo Pantes Tbk 0.48% 10.30% -14.03% -1.08% 
2 PT Century Tekstil Induk (Centex) Tbk 0.00% 21.02% -18.00% 1.01% 
3 PT Eratex Djaja Ltd Tbk 29.68% 10.95% -27.34% 4.43% 
4 PT Panasia Filament Tbk 3.71% 3.41% -15.10% -2.66% 
5 PT Panasia Indosyntec Tbk 17.36% 3.52% -11.07% 3.27% 
6 PT Roda Vivatex Tbk -18.42% 7.96% -8.51% -6.33% 
7 PT Sunson Textil Manufactorer Tbk 18.36% 10.41% -13.87% 4.97% 
8 PT Teijin Indonesia Fiber Corpor Tbk 176.05% -1.07% -11.88% 54.37% 
9 PT Textile Manufacturing Company  -5.82% 1.86% -18.77% -7.58% 
10 PT Apac Citra Centertex Tbk 26.63% 10.03% -9.68% 8.99% 
11 PT Daeyu Orcid Indonesia Tbk 30.38% 53.29% -19.88% 21.26% 
12 PT Ever Shine Textile Industry Tbk 7.82% -1.12% -21.12% -4.81% 
13 PT Fortune Mate Indonesia Tbk 27.44% 16.16% -4.59% 13.00% 
14 PT Great River International Tbk 30.72% 3.76% -34.46% 0.00% 
15 PT Hanson Industri Utama Tbk -13.03% 2.85% -21.51% -10.56%
16 PT Indorama Synthetics Tbk 60.36% 2.13% -14.62% 15.96% 
17 PT Karwell Indonesia Tbk 16.99% -7.22% -36.27% -8.83% 
18 PT Kasogi Internasional Tbk -25.70% -8.19% -7.70% -13.87%
19 PT Pan Brothers Textile Tbk 44.17% 19.11% 4.22% 22.50% 
20 PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk 20.91% -21.49% -60.31% -20.30%
21 PT Ricky Putra Globalindo Tbk 6.66% 1.81% -14.30% -1.94% 
22 PT Ryane Adibusana Tbk 38.86% 58.67% -5.72% 30.60% 
23 PT Sarasa Nugraha Tbk 34.75% -5.55% -15.95% 4.42% 
24 PT Sepatu Bata Tbk 36.96% 10.65% 0.93% 16.18% 
25 PT Surya Intrindo Makmur Tbk 12.22% 40.49% -36.52% 5.40% 

Sumber: Indonesian Capital Market Directory 
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Tabel 4.9 Distribusi Rata-rata Pertumbuhan Penjualan Perusahaan Tekstil dan 
Garmen di BEJ   

 
No Rata-rata  

Pertumbuhan Penjualan 
Jumlah Persentase 

1 
2 
3 
4 
5 

-20.30% s/d -5.37% 
-5.37% s/d 9.57% 
9.57% s/d 24.50% 
24.50% s/d 39.44% 
39.44% s/d 54.37% 

6 
12 
5 
1 
1 

24% 
48% 
20% 
4% 
4% 

Jumlah 25 100% 

Sumber: Data lampiran 3 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan 

tekstil dan garmen di BEJ memiliki pertumbuhan penjualan antara –20,30% 

sampai dengan 9.57%.  

 

4.1.2.3 Harga Saham 

Harga  saham dalam penelitian ini merupakan harga akhir penutupan 

(closing price) karena merupakan harga pasar saham dari hasil permintaan dan 

penawaran pasar rata-rata pertahun dari data kumulatif  bulanan harga saham 

dibagi dengan dua belas. Data diukur dan diperhitungkan mulai tahun 2000 

sampai dengan tahun 2002. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Berdasarkan Tabel 4.10 tampak bahwa harga saham rata-rata selama tiga 

tahun adalah Rp 1.340,84,-. Harga saham tertinggi rata-rata selama tiga tahun 

dicapai oleh PT century Textike Industry Tbk sebesar Rp 5. 467,- dan harga 

saham terendah oleh PT Kasogi International Tbk sebesar Rp 33,-. 
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Tabel 4.10 Rata-rata Harga Saham Perusahaan Tekstil dan Garmen di BEJ 

         (Dalam rupiah)       

Harga Saham No. Nama Perusahaan 
2000 2001 2002 Rata-rata

1 PT Argo Pantes Tbk 1.400 900 700 1.000 
2 PT Century Tekstil Induk (Centex) 6.500 5.000 4.900 5.467 
3 PT Eratex Djaja Ltd Tbk 425 420 200 348 
4 PT Panasia Filament Tbk 400 175 100 225 
5 PT Panasia Indosytec Tbk 825 205 200 410 
6 PT Roda Vivatex Tbk 1.050 1.175 1.000 1.075 
7 PT Sunson Textil Manufactorer Tbk 465 340 90 298 
8 PT Teijin Indonesia Fiber Corpor Tbk 525 250 240 338 
9 PT Textile Manufacturing Compani  3.000 2.950 2.950 2.967 
10 PT Apac Citra Centertex Tbk 500 200 110 270 
11 PT Daeyu Orcid Indonesia Tbk 150 100 90 113 
12 PT Ever Shine Textile Industry Tbk 250 320 300 290 
13 PT Fortune Mate Indonesia Tbk 700 775 180 552 
14 PT Great River International Tbk 850 550 550 650 
15 PT Hanson Industri Utama Tbk 90 30 50 57 
16 PT Indorama Synthetics Tbk 750 425 450 542 
17 PT Karwell Indonesia Tbk 600 400 350 450 
18 PT Kasogi Internasional Tbk 50 35 15 33 
19 PT Pan Brothers Textile Tbk 1.300 950 2.000 1.417 
20 PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk 1.500 1.500 1.175 1.392 
21 PT Ricky Putra Globalindo Tbk 340 170 40 183 
22 PT Ryane Adibusana Tbk 0 700 5 235 
23 PT Sarasa Nugraha Tbk 925 60 45 343 
24 PT Sepatu Bata Tbk 12.200 14.000 15.000 13.733 
25 PT Surya Intrindo Makmur Tbk 2.250 650 500 1.133 

Sumber: Indonesian Capital Market Directory 
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Tabel 4.11   Distribusi Rata-rata Harga Saham Perusahaan Tekstil dan Garmen 
di BEJ   

    
No Rata-rata 

Harga Saham 
Jumlah Persentase 

1 
2 
3 
4 
5 

33 s/d 2.773 
2.773 s/d 5.513 
5.513 s/d 8.253 
8.253 s/d 10.993 
10.993 s/d 13.733 

22 
2 
0 
0 
1 

88% 
8% 
0% 
0% 
4% 

Jumlah 25 100% 
Sumber: Data lampiran 3 
 

Dari Tabel 4.11 tampak bahwa sebagian besar perusahaan memiliki rata-rata 

harga saham antara Rp 33,-  sampai dengan Rp 2.773,- per lembar saham.   

 

4.1.3 Analisis Statistik 

Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi ganda.  Berdasarkan 

perhitungan komputer program statistik SPSS Windows release 10 diperoleh hasil 

analisis seperti terangkum pada Tabel 4.12. 

Dari Tabel 4.12 menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh 

dari hasil analisis yaitu : Ŷ = 1052,489 + 2,799X1 – 25,442X2. Persamaan regresi 

tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Konstanta = 1052,489 

Jika variabel EPS dan pertumbuhan penjualan = 0, maka harga saham akan 

menjadi sebesar 1052,489. 
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2. Koefisien X1 = 2,799 

Jika EPS mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) point sementara pertumbuhan 

penjualan dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan harga saham 

sebesar 2,799 point. 

3. Koefisien X2 = -25,442 

Jika pertumbuhan penjualan meningkat 1 (satu) point sementara EPS dianggap 

konstan, maka akan menyebabkan penurunan harga saham sebesar 25,442 point. 

Tabel 4.12 Ringkasan Perhitungan Analisis Regresi Antara EPS dan           
Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham Berdasarkan   
Program Komputer SPSS. 

 
Keterangan  Nilai 

Konstanta 
EPS 
Pertumbuhan penjualan 
Fhitung 

R 
R2 
thitung  variabel EPS 
thitung  variabel pertumbuhan penjualan 
r parsial EPS 
r parsial pertumbuhan penjualan 

1052,489 
2,799 

-25,442 
63,681 
0,923 
0,853 

11,249 
-1,691 
0,923 

-0,339 

Sumber: Hasil analisis pada lampiran  

Dalam rangka pengujian hipotesis yang telah diajukan dilakukan dengan 

menggunakan alat uji statistik yaitu uji F dan uji t. 

 

4.1.3.1 Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan perhitungan analisis regresi 

ganda menggunakan program komputasi SPSS for Windows release 10 seperti pada 
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lampiran diperoleh F hitung = 63,681 dengan harga signifikansi sebesar 0,000. Karena 

harga signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa nilai F yang 

dihitung tersebut signifikan sehingga hipotesis nihil (Ho) yang diuji dalam penelitian 

ini yaitu “EPS dan Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan tekstil dan garmen di BEJ secara simultan” ditolak dan hipotesis 

kerja (Ha) yang berbunyi “EPS dan Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan tekstil dan garmen di BEJ secara simultan” diterima. 

Hubungan antara EPS dan pertumbuhan penjualan 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 pada lampiran diperoleh harga koefisien korelasi 

secara simultan atau bersama-sama sebesar 0,923. 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 dan pertumbuhan penjualan dengan harga 

saham perusahaan tekstil dan garmen di Bursa Efek Jakarta (BEJ) adalah signifikan.  

Besarnya pengaruh EPS dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham 

dapat diketahui dari harga koefisien determinasi simultan (R2). Berdasarkan hasil 

analisis pada lampiran diperoleh  harga R2 sebesar  0,853. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa EPS dan pertumbuhan penjualan secara bersama-sama 

mempengaruhi harga saham sebesar 85,3% dan sisanya yaitu 14,7% dari harga 

saham perusahaan tekstil dan germen di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 
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4.1.3.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

keberartian dari pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu EPS (X1) dan 

pertumbuhan penjualan (X2) terhadap harga saham (Y).  

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran menunjukkan bahwa untuk 

variabel EPS diperoleh thitung =11,249. Pada α=5%  dengan dk = 22 diperoleh ttabel 

= 2,07. Karena  thitung > ttabel, hal ini berarti bahwa variabel EPS (X1)  berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham (Y). 

 Berdasarkan hasil perhitungan lampiran menunjukkan bahwa untuk 

variabel pertumbuhan penjualan diperoleh thitung = -1,691. Pada α=5%  dengan dk 

= 22 diperoleh ttabel = 2,07. Karena  thitung < ttabel, hal ini berarti bahwa variabel 

pertumbuhan penjualan (X2) tidak berpengaruh terhadap harga saham (Y).  

Hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat 

dalam penelitian ini dapat diketahui dari harga-harga koefisien korelasi secara 

parsial. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program komputasi 

SPSS for Windows release 10 lampiran diperoleh kofisien korelasi antara EPS 

dengan harga saham sebesar 0,923, sedangkan korelasi antara pertumbuhan 

penjualan dengan harga saham sebesar -0,339. 

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

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

masing-masing variabel tersebut. Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa 

besarnya pengaruh EPS terhadap harga saham adalah 85,19% sedangkan 

besarnya pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap harga saham adalah 11,49%. 
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Hal ini berarti bahwa variabel EPS memberikan pengaruh lebih besar terhadap 

harga saham perusahaan tekstil dan garmen di BEJ. Dari hasil tersebut diketahui 

pula bahwa selain EPS dan pertumbuhan penjualan, harga saham juga 

dipengaruhi faktor lain. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 EPS (Earning Per Share) 

EPS merupakan salah satu rasio pasar yang merupakan hasil atau pendapatan 

yang akan diterima oleh para pemegang saham untuk lembar saham yang dimilikinya 

atas keikutsertaanya dalam perusahaan. Rasio EPS idealnya meningkat dari tahun ke 

tahun. Kalaupun  terjadi penurunan, hal tersebut merupakan akibat suasana dunia 

usaha yang kurang menguntungkan. Besarnya EPS dapat dijadikan sebagai salah satu 

indikator keberhasilan suatu perusahaan ditunjukkan oleh besarnya EPS dari 

perusahaan yang bersangkutan. Pada umumnya, investor akan mengharapkan 

manfaat dari investornya 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 investor saham 

tergantung pada kebijakan perusahaan dalam hal pembayaran dividen.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata EPS perusahaan tekstil dan 

garmen di BEJ selama tiga tahun terakhir ini relatif tinggi yaitu 149,7. Namun 

demikian, ternyata dari 25 perusahan tekstil dan garmen yang telah go public dan 

menawarkan sahamnya di BEJ terdapat 12 perusahaan atau 48% diantaranya yang 

memiliki EPS di bawah nol (negatif). Hal ini menunjukkan bahwa keduabelas 
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perusahaan tersebut tidak mampu membagikan keuntungan bersihnya kepada para 

pemegang saham karena perusahaan tersebut mengalami kerugian. Perusahaan-

perusahaan yang memiliki EPS dibawah angka nol tersebut diantaranya adalah PT. 

Argo Pantes Tbk, PT. Panasia Filament Tbk, PT. Panasia Indosyntec Tbk, PT. 

Sunson Textil Manufactorer Tbk, PT. Teijin Indone Fibe Corpor (Tifico), PT. Textile 

Manufacturing Compani, PT. Apac Citra Centertex Tbk, PT. Hanson Industri Utama 

Tbk, PT. Karwell Indonesia Tbk, PT. Kasogi Internasional Tbk, PT. Primarindo Asia 

Infrastructure Tbk, dan PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Diantara keduabelas 

perusahaan tersebut yang mengalami kerugian paling parah yang ditunjukkan dari 

rendahnya nilai EPSnya dalah PT. Textile Manufacturing Compani dengan EPS yaitu 

Rp –705,- dan PT. Panasia Filament Tbk dengan EPS yaitu Rp –165,67,-. Sedangkan 

perusahaan yang paling dipandang berhasil dari indikator perolehan EPS yaitu PT. 

Sepatu Bata Tbk dengan EPS yaitu Rp 4.491,-. 

Husnan (1998:391) menyatakan bahwa EPS yang tinggi menandakan 

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 demikian dapat diprediksikan bahwa sebagian besar perusahaan 

tekstil dan garmen di BEJ selama tiga tahun terakhir ini tidak mampu membagikan 

keuntungan kepada para investornya karena EPSnya rendah dan bahkan negatif. 
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4.2.2 Pertumbuhan Penjualan 

 Penjualan adalah aktifitas menawarkan berbagai produk yang telah tersedia 

dengan mencoba meyakinkan dan menggugah calon pembeli agar bersedia membeli 

produk yang ditawarkan. Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan  penjualan 

pada laporan keuangan per tahun.  

Berdasarkan hasil penelitian variabel pertumbuhan penjualan kurang menjadi 

pertimbangan para investor dalam melakukan transaksi jual beli saham. Variabel 

pertumbuhan penjualan mempunyai koefisien korelasi negatif, hal ini berarti 

kenaikan pertumbuhan penjualan mengakibatkan penurunan harga saham dan 

betentangan dengan teori yang menyebutkan kenaikan harga saham proporsional 

dengan pertumbuhan penjualan. Keadaan ini disebabkan oleh penjualan yang 

masing-masing perusahaan tidak stabil dan pangsa pasar yang kurang optimal. 

Pangsa pasar merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan perusahaan memasarkan 

hasil produksinya. Selain itu juga menggambarkan posisi perusahaan dalam 

persaingan di pasar, sekaligus merupakan harapan tercapainya sasaran jumlah 

penjualan pada periode tertentu (Sutojo 1997:88). 

Penjualan msing-masing perusahaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, 

kemungkinan kinerja perusahaan dan teknik penjualan yang kurang baik. Ada 

perusahaan yang mampu mencapai penjualan iang tinggi dalam keadaan krisis, 

sebaliknya ada perusahaan yang penjualannya turun. 

 Peningkatan penjualan akan menghasilkan laba yang maksimal, tapi dari 

peningkatan tersebut digunakan perusahaan untuk pengembangan usaha dan tidak 

untuk pembagian dividen. Sehingga investor tidak begitu mempertimbangkan 
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pertumbuhan penjualan untuk menanalisis suatu harga saham. Kemungkinan alasan 

ini yang menyebabkan pertumbuhan penjualan tidak signifikan terhadap harga 

saham. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penjualan  

perusahaan tekstil dan garmen di BEJ relatif rendah yaitu 5,14%. Dari 25 perusahaan 

tekstil dan garmen yang menawarkan sahamnya di BEJ 11 diantaranya memiliki 

pertumbuhan penjualan di BEJ yang rendah yaitu di bawah angka nol (negatif). Hal 

ini menunjukkan bahwa penjualan perusahaan-perusahaan tersebut dari tahun-

ketahun semakin menurun akibatnya para investor enggan membeli saham dari 

perusahaan tersebut.  Kesebelas perusahaan yang mengalami penurunan penjualan di  

BEJ tersebut diantaranya adalah  PT. Argo Pantes Tbk, PT. Panasia Filament Tbk, 

PT. Roda Vivatex Tbk, PT. Textile Manufacturing Compani, PT. Ever Shine Textile 

Industry Tbk, PT. Great River International Tbk, PT. Hanson Industri Utama Tbk, 

PT. Karwell Indonesia Tbk, PT. Kasogi Internasional Tbk, PT. Primarindo Asia 

Infrastructure Tbk, dan PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dari kesebelas perusahaan 

yang mengalami penurunan pertumbuhan penjualan paling parah adalah PT. 

Primarindo Asia Infrastructure Tbk, dan PT. Ricky Putra Globalindo Tbk dengan 

rata-rata penurunan pertumbuhan penjualan selama tiga tahun  terakhir  sebesar  -

20,30%. 

Penelitian yang telah dilakukan Musriyati (2003), yang berkaitan dengan 

pertumbuhan penjualan terhadap harga saham menunjukkan bahwa meningkatnya 

pertumbuhan penjualan akan berpengaruh positif terhadap harga saham. Hasil 

penelitian Stefanus (2000), tentang faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi 

harga saham pada industri makanan dan minuman di BEJ menunjukkan bahwa 
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variabel pertumbuhan penjualan juga berpengaruh positif terhadap harga saham.    

Dengan demikian dengan rendahnya pertumbuhan penjualan saham tekstil dan 

garmen di BEJ akan mempengaruhi pula harga sahamnya di BEJ. 

 

4.2.3 Pengaruh EPS dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Harga Saham 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa diantara EPS dan pertumbuhan 

penjualan ternyata yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan harga saham perusahaan tekstil dan garmen di BEJ adalah variabel EPS 

yaitu sebesar 85,19% sedangkan variabel pertumbuhan penjualan justru mengalami 

penurunan sebesar 11,49%. Karena besarnya pengaruh pertumbuhan penjualan 

tersebut relatif kecil dan berdasarkan hasil pengujian hipotesis tidak menunjukkan 

adanya pegaruh secara signifikan maka keberadaannya dapat diabaikan. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa meningkatnya harga saham perusahaan tekstil dan 

garmen di BEJ ditentukan oleh tinggi EPS yang dicapai perusahan tersebut sebesar 

85,19%. Bentuk   pengaruh   antara  EPS  dengan  harga  saham   lebih  jelasnya 

dapat  digambarkan  dari  persamaan  regresi yang  diperoleh  yaitu   Ŷ = 1052,489 + 

2,799X1. Arti  dari   persamaan  regresi   tersebut  yaitu   jika  variabel EPS 

meningkat  sebesar 1 satuan  maka  akan  dikuti  dengan  meningkatnya  harga saham  

sebesar 2,799 satuan dan sebaliknya jika variabel EPS menurun sebesar 1 satuan 

maka akan diikuti dengan menurunnya harga saham sebesar 2,799.  

Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel EPS terhadap harga saham di 

BEJ disebabkan para investor cenderung lebih mempercayai pertumbuhan EPS dari 

suatu perusahaan yang menawarkan saham dibandingkan dengan pertumbuhan 
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penjualannya. 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 saham 

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.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan Purwanto (2002), meneliti pengaruh EPS 

terhadap harga saham berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa EPS 

secara positif  berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini memperkuat 

hasil penelitain terdahulu yang dilakukan Astuti (2002) dan Purwanto (2002) yang 

menyatakan bahwa EPS bepengaruh langsung terhadap harga saham dan 

pengaruhnya positif. 

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 
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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. 

Menurut Husnan (1998:290) dasar yang dapat digunakan untuk meramalkan 

harga saham diantaranya yaitu laba perusahaan, pertumbuhan penjualan, dividen 

yang dibagikan, EPS, variabilitas laba dan sebagainya. Oleh karena itu para investor 

hendaknya berlaku cermat dalam menetapkan keputusannya pada pembelian salah 

satu saham perusahaan yang diminatinya. Anoraga (2001:88) 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 dimasa yang akan datang, informasi berupa faktor teknis yang 

mencerminkan kondisi perdagangan efek, fluktuasi kurs, volume transaksi, dan 

sebagainya. 

 Informasi baru 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 maupun secara teknikal.  
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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 parsial yang berpengaruh terhadap harga saham adalah variabel EPS 

dengan besarnya pengaruh yaitu 85,19% sedangkan variabel pertumbuhan 

penjualan tidak menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan. Besarnya 

pengaruh pertumbuhan penjualan tersebut relatif kecil yaitu 11,49% sehingga 

keberadaannya dapat diabaikan. 

2. Secara simultan atau bersama-sama antara EPS dan pertumbuhan penjualan 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada perusahaan tektil dan 

garmen di Bursa Efek Jakarta BEJ), besarnya pengaruh tersebut yaitu 85,3% dan 

sisanya 14,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian di atas yang menunjukkan bahwa 

EPS memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan pertumbuhan penjualan, 

maka peneliti menyarankan sebagai berikut : 

1. Kepada para investor meskipun EPS dan pertumbuhan penjualan yang dianalisis 

dalam penelitian ini kurang memberikan pengaruh yang besar terhadap harga 
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saham tetapi perlu untuk dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mengambil 

keputusan investasi karena kondisi intern perusahaan menjadi tolok ukur seberapa 

besar risiko yang ditanggung dan keuntungan yang diharapkan oleh investor. 

2. Bagi perusahaan hendaknya meningkatkan penjualannya dengan cara 

memperbaiki dan mempertahankan pangsa pasar melalui strategi harga, misalnya 

memasang harga produk yang ledih rendah dari harga produk yang sejenis pada 

perusahaan lain sehingga diperoleh keuntungan yang lebih rendah untuk tiap 

satuan produk, namun satuan produk yang terjual cukup memadai, maka 

keuntungan secara keseluruhan juga memadai. 

3. Penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan-keterbatasan, oleh karena itu 

untuk penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi harga saham selain EPS dan pertumbuhan penjualan. 
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