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MOTTO 

 

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.”  

(Bobby Unser) 

 

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri 

dan tinggalkanlah jejak” 

( Ralph Waldo Emerson ) 

 

“Kita tidak bisa mengatur arah angin, tetapi kita bisa menyesuaikan arah 

layar.” (Licosha) 

 

“Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat 

bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi 

manusia di dunia pada umumnya.”  

(Ki Hadjar Dewantara) 
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ABSTRAK 

 

Muhyi Joko Prasetyo, NIM: 1922100053, Program Studi 

Akuntansi,Fakultas ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten. Judul skripsi 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2018-2019”.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) current ratio 

berpengaruh atau tidak terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur; (2) 

debt to equity ratio berpengaruh atau tidak terhadap harga saham pada perushaan 

manufaktur; (3) return on equity berpengaruh atau tidak terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur; (4) earning per share berpengaruh atau tidak 

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur. 

 Populasi sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2019. Metode analisis yang 

digunakan adalah uji deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis 

menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa current ratio, return on equity, debt to equity ratio, tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham tetapi earning per share berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham.  

 

Kata Kunci: harga saham, current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), 

return on equity (ROA), earning per share (EPS). 

 

 

 



xv 
 

ABSTRACT 

 

Muhyi Joko Prasetyo, student number: 1922100053, Accounting Study 

Program, Faculty of Economic, Widya Dharma University Klaten. The title of the 

thesis "Factors Affecting the Stock Prices of Manufacturing Companies Listed on the 

Indonesian Stock Exchange in 2018-2019" 

The aim of this research is to examine (1) the current ratio has an effect or not 

on stocks in manufacturing companies; (2) the ratio of debt to equity has an effect or 

not on stock prices in manufacturing companies; (3) the return on equity has an effect 

or not on stock prices in manufacturing companies; (4) the earning per share has an 

effect or not on stock prices in manufacturing companies. 

The sample population of this research is manufacturing companies listed on 

the Indonesian Stock Exchange in 2018-2019. The analytical method used is the 

descriptive test, classical assumption test includes normality test, heteroscedasticity 

test, multicollinearity test, autocorrelation test, and hypothesis test utilize multiple 

linear regression method.The results of this research indicate that the current ratio, 

return on equity, debt to equity ratio, have no significant effect on prices but earning 

per share has a significant effect on stock prices. 

 

   Keywords: share price, current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), return on       

equity (ROA), earning per share (EPS). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal memiliki peranan penting dalam penguatan ketahanan 

ekonomi suatu negara. Hal tersebut disebabkan karena pada pasar modal 

merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan 

pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. 

Pasar modal memiliki dua peranan penting dalam perekonomian suatu negara 

yaitu sebagai sarana pendanaan usaha perusahaan, dan sebagai sarana bagi 

masyarakat untuk menanamkan modal pada instrumen keuangan seperti 

saham dan obligasi (Murni, 2017). 

 Sebagai perusahaan yang memproduksi barang, perusahaan 

manufaktur membutuhkan sumber dana intern dan ekstern untuk 

mengembangkan kapasitas produksinya dan investasi tambahan (Sandre, 

2007).  Hal tersebut disebabkan karena perusahaan manufaktur  memproduksi 

suatu barang  dari  bahan baku  menjadi barang  jadi sehingga  membutuhkan  

modal yang tidak  sedikit untuk  menjaga kelancaran  produksi dan  

keputusan investasi. Data dari Kementerian Perindustrian  menunjukkan 

bahwa industri  manufaktur memberikan kontribusi paling besar  terhadap 

capaian nilai ekspor nasional, yaitu  sebesar  74,88 persen  dari capaian 

ekspor nasional (USD 80,32 miliar) pada semester pertama tahun
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ini. Selain itu, industri manufaktur juga memberikan dampak positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian 

Tenaga Kerja, industri manufaktur menyerap tenaga kerja sebanyak 18,25 

juta orang. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 14,72 persen terhadap total 

tenaga kerja nasional.  

Daya saing yang tinggi dalam industri manufaktur tidak terlepas dari 

beberapa aspek penentu diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia, 

kualitas produk, inovasi, teknologi dan dana yang mendukung agar 

tercapainya kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Perusahaan-

perusahaan pada sektor manufaktur dapat mempergunakan pasar modal 

sebagai alternatif sumber dana untuk modal perusahaan. 

Sebelum menanamkan modalnya, investor memiliki ketentuan 

tersendiri dalam menilai suatu investasi. Harga saham merupakan faktor yang 

terpenting bagi pelaku pasar modal, karena perubahan harga saham dapat  

mempengaruhi keuntungan para investor dan citra suatu perusahaan. Apabila 

harga saham mengalami peningkatan maka para investor akan mendapatkan 

keuntungan berupa selisih peningkatan harga saham maupun dividen yang 

akan diterima. Peningkatan suatu harga saham juga akan membuat 

perusahaan lebih mudah mendapatkan modal karena citra perusahaan yang 

baik bagi investor. Menurut Jogiyanto (2008:167), harga saham merupakan 

harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. 
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Permintaan dan penawaran investor dipengaruhi oleh berbagai macam 

informasi khususnya laporan keuangan sebagai sumber untuk investasi. 

Bagi investor, analisis laporan keuangan mempunyai tujuan untuk 

menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi sebuah informasi yang 

bersifat signifikan terhadap kondisi keuangan dalam proses pengambilan 

keputusan yang tepat (Harahap, 2009). Selain itu, faktor fundamental 

perusahaan memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. 

Penilaian saham secara akurat yang mampu meminimalkan risiko dan 

membantu investor mendapatkan keuntungan yang wajar. Faktor fundamental 

terdiri dari rasio-rasio keuangan. Beberapa penelitian tentang harga saham 

sebelumnya menggunakan berbagai macam variabel seperti current ratio, 

DER, ROE, EPS, dan variabel lainnya.  

Current Ratio (CR) merupakan perbandingan antara jumlah aktiva 

lancar dengan utang lancar. Rasio ini sebagai indikator penilaian aset lancar 

(yang segera dapat dijadikan uang) untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek (Munawir, 2007:72). Semakin besar Current Ratio (CR) 

menunjukkan bahwa besarnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan operasionalnya terutama modal kerja yang penting untuk menjaga 

kinerja perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi harga saham. Hal ini 

diperkuat juga melalui penelitian yang dilakukan oleh Sri dkk (2019) yang 

menyatakan bahwa variabel Current Ratio (CR) mempunyai t-hitung 

0,758967 dan t-tabel 1,67528. Hal ini menunjukkan bahwa variabel CR 

berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap harga saham. 
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Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Murni (2017) bahwa Current Ratio (CR) memiliki pengaruh 

terhadap harga saham sebesar 0,173 dengan sig 0,002<0,05, artinya Current 

Ratio (CR) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga 

saham. 

Tetapi berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmadewi & Abundanti (2019) variabel Current Ratio (CR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan dari nilai 

signifikansi 0,196>0,05. Maka terdapat hubungan yang negatif dan tidak 

signifikan antara variabel Current Ratio (CR) terhadap harga saham. Selain 

itu, penelitian yang dilakukan oleh Kundiman & Hakim (2018) menunjukkan 

bahwa Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa t-hitung lebih kecil daripada t-tabel 

sebesar (0,619<1.69092). Dengan demikian, Current Ratio (CR) tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. 

Adanya perbedaan pengaruh baik positif maupun negatif menurut 

Megawati dkk (2019) disebabkan investor tidak melihat Current Ratio (CR) 

sebagai keputusan untuk membeli saham. Faktor psikologi dari investor 

mengambil peranan yang cukup penting dalam pengambilan keputusan 

investasi dan tidak menggunakan analisis fundamental dalam pengambilan 

keputusannya. Banyaknya perbedaan hasil penelitian Current Ratio (CR) 

membuat pengaruh Current Ratio (CR) terhadap harga saham menarik untuk 

dilakukan penelitian kembali. 
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Debt to Equity Ratio (DER) merupakan kemampuan untuk mengukur 

suatu perusahaan dalam menutup sebagian atau seluruh utangnya. Tingkat 

risiko suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan 

menggunakan modal sendiri juga digunakan dalam mempertimbangkan 

keputusan para penanam modal untuk berinvestasi. Hal ini diperkuat juga 

melalui penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) mengatakan bahwa nilai t-

hitung lebih rendah daripada nilai t-tabel sebesar (1.352<1.99346). Hal ini 

menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Hubungan yang terjadi antara variabel Debt 

to Equity Ratio (DER) dengan harga saham adalah hubungan positif. 

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hartini (2017) diperoleh nilai t-hitung lebih rendah daripada t-

tabel (8.154< 1.97591) dengan signifikansi 0.000<0.05 maka Ho ditolak dan 

Hα diterima artinya secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan antara 

Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham. 

Tetapi berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Megawati 

dkk (2019) diketahui bahwa nilai t-hitung bernilai negatif sebesar -1,813. 

Hasil statistik uji-t untuk Debt to Equity Ratio (DER) diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,075, lebih besar dari toleransi kesalahan α = 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 

negatif terhadap harga saham. Semakin besar Debt to Equity Ratio (DER) 

akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang 

ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Semakin 
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kecil Debt to Equity Ratio (DER) semakin baik. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Murni (2017) Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh 

terhadap harga saham sebesar -0,042 dengan sig 0,262 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh yang 

negatif tetapi tidak signfikan terhadap harga saham. 

Adanya perbedaan pengaruh baik positif maupun negatif menurut 

Megawati dkk (2019) disebabkan rasio solvabilitas yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka panjang dengan modal 

sendiri. Utang ini muncul karena tidak semua kebutuhan modal mampu 

dipenuhi oleh modal sendiri atau dengan perolehan dari penjualan saham 

sehingga perusahaan biasanya akan mencari tambahan modal melalui utang. 

Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan suatu struktur pemodalan 

perusahaan yang merupakan perbandingan antara total utang dengan modal 

yang digunakan. Semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan 

semakin besar utang dibandingkan modal sendiri sehingga semakin besar 

beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur).  

Banyaknya perbedaan hasil penelitian Debt to Equity Ratio (DER) 

membuat pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham 

menarik untuk dilakukan penelitian kembali. 

Menurut Fahmi (2012:98), Return On Equity (ROE) merupakan rasio 

yang digunakan untuk menguji sejauh mana suatu perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memberikan laba 

atas ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi nilai Return On Equity (ROE), 
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tentunya akan menarik minat para investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan bersangkutan karena menunjukkan perusahaan tersebut 

mempunyai kinerja yang baik dan akibatnya harga saham akan ikut tinggi. 

Hal ini diperkuat juga melalui penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani 

(2017) mengatakan bahwa Return On Equity (ROE) terhadap harga saham 

menunjukkan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (4,662>2,003) yang berarti 

variabel Return On Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap harga 

saham.Dengan demikian dapat disimpulkan semakin tinggi Return On Equity 

(ROE) maka akan semakin tinggi harga saham dan semakin rendah Return 

On Equity (ROE) maka akan semakin rendah pula harga saham. 

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kundiman & Hakim (2018) variabel Return On Equity (ROE) 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, sehingga semakin besar 

Return On Equity (ROE) semakin besar pula harga pasar, karena besarnya 

Return On Equity (ROE)  memberikan indikasi bahwa pengembalian yang 

akan diterima investor akan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk 

membeli saham tersebut, dan hal itu menyebabkan harga pasar saham 

cenderung naik. 

Tetapi berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmadewi & Abundanti (2019) yang mengatakan bahwa variabel Return On 

Equity (ROE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Ini 

ditunjukkan dari nilai signifikansi 0,034<0,05. Hal Ini berarti bahwa investor 

tidak melihat Return On Equity (ROE) sebagai salah satu alasan untuk 
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membeli saham. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Murni (2017) juga 

mengatakan bahwa Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh terhadap 

harga saham sebesar -0,03 dengan sig 0,607>0,05 yang artinya Return On 

Equity (ROE) memiliki pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap 

harga saham. 

Adanya perbedaan pengaruh baik positif maupun negatif menurut 

Rahmadewi & Abundanti (2019) disebabkan karena investor cenderung tidak 

menggunakan analisis fundamental dalam pengambilan keputusannya 

melainkan menggunakan kelompok referensi, pengalaman dan mengikuti 

pergerakan bandar (spekulasi) dalam berinvestasi, menunjukkan bahwa faktor 

psikologi dari investor mengambil peranan yang cukup penting dalam 

pengambilan keputusan investasi. Banyaknya perbedaan hasil penelitian 

Return On Equity (ROE) membuat pengaruh Return On Equity (ROE) 

terhadap harga saham menarik untuk dilakukan penelitian kembali. 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang digunakan untuk 

menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba 

untuk perusahaan.Semakin tinggi nilai Earning Per Share (EPS) merupakan 

kabar baik bagi para pemegang saham karena semakin besar laba yang akan 

diperolehpara pemegang saham tersebut. Hal ini diperkuat juga melalui 

penelitian yang dilakukan oleh Megawati dkk (2019) mengatakan bahwa 

Earning Per Share (EPS) merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi harga saham. Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu harga saham, diketahui dari 
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t-hitung yang lebih besar dibandingkan dengan t-tabel (4,347>1,673) dan 

nilai signifikansi menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,000. 

Earning Per Share (EPS) yang meningkat menandakan bahwa perusahaan 

tersebut berhasil meningkatkan taraf kemakmuran investor. Hal ini 

mendorong investor untuk menambah jumlah modal yang ditanamkan pada 

saham perusahaan tersebut. Peningkatan jumlah permintaan terhadap saham 

mendorong harga saham naik. 

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ariyanti dkk (2018) menyatakan bahwa hasil Earning Per 

Share (EPS) t-hitung lebih besar dibandingkan dengan t-tabel 

(2,747>2,09302), sehingga dapat disimpulkan variabel earning per share 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan. Akan tetapi 

berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadewi & 

Abundanti (2019) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

negatif dan tidak signifikan antara variabel Earning Per Share (EPS) dengan 

harga saham. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikasi 0,542> 0,05. Ini berarti 

bahwa investor tidak melihat Earning Per Share (EPS) sebagai keputusan 

untuk membeli saham. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Murni 

(2017) juga menyatakan bahwa Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh 

terhadap harga saham (Y) sebesar -0,027 dengan sig 0,243 > 0,05 artinya 

Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh yang negatif tetapi tidak 

signifikan terhadap harga saham. 
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Adanya perbedaan pengaruh baik positif maupun negatif menurut 

Rahmadewi & Abundanti (2019) disebabkan karena investor cenderung tidak 

menggunakan analisis fundamental dalam pengambilan keputusan melainkan 

investor menggunakan kelompok referensi, pengalaman dan mengikuti 

pergerakan bandar (spekulasi) dalam berinvestasi menunjukkan bahwa faktor 

psikologi dari investor mengambil peranan yang cukup penting dalam 

pengambilan keputusan investasi.  

Sedangkan menurut Megawati dkk (2019) pengetahuan investor 

tentang Earning Per Share (EPS) sangat penting untuk melakukan penilaian 

berapa perkiraan potensi pendapatan yang dapat diterima jika membeli suatu 

saham.Banyaknya perbedaan hasil penelitian Earning Per Share (EPS) 

membuat pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham menarik 

untuk dilakukan penelitian kembali. 

Berdasarkan beberapa variabel penelitian terdahulu, maka peneliti 

tertarik meneliti kembali dengan menggabungkan beberapa variabel yang 

telah diuji dalam model penelitian dengan mengambil judul “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Manufaktur Terdaftar 

di BEI Tahun 2018-2019. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Apakah current ratio berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019? 

2. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019? 

3. Apakah return on equity berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019? 

4. Apakah earning per share berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji current ratio berpengaruh atau tidak terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-

2019. 

2. Untuk menguji debt to equity ratio berpengaruh atau tidak terhadap harga 

saham pada perushaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-

2019. 
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3. Untuk menguji return on equity berpengaruh atau tidak terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-

2019. 

4. Untuk menguji earning per share berpengaruh atau tidak terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-

2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai berikut. 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh current ratio, debt to equity 

ratio, return on equity, dan earning per share terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019. 

2. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai faktor yang 

mempengaruhi harga saham pada perusahaan manufaktur. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran dan masukan untuk mendukung penelitian yang sejenis 

atau relevan di masa yang akan datang. 
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3. Manfaat Praktis 

a.  Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham 

pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

digunakan sebagai alat ukur yang optimal pada perusahaan 

manufaktur di masa mendatang dalam pengambilan keputusan 

terkait dengan kebijakan kinerja perusahaan, sehingga perusahaan 

mencapai tujuan secara maksimal. 

b.  Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

alat bantu kepada investor dalam mempertimbangkan pengambilan 

keputusan dalam investasi saham pada perusahaan manufaktur. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, penulis 

memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2018-2019 sebagai berikut: 

1. Variabel Current Ratio (CR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham. Nilai koefisien regresi variabel CR sebesar 0.143dan nilai 

thitung sebesar 1.408 dengan nilai signifikansi sebesar 0,162. 

2. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham. Nilai koefisien regresi variabel DER sebesar -0.113 

dan nilai thitung sebesar -1.234dengan nilai signifikansi sebesar 0,220.  

3. Variabel Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham. Nilai koefisien regresi variabel ROE sebesar -0.325 

dan nilai thitung sebesar -1.759 dengan nilai signifikansi sebesar 0,082. 

4. Variabel Earning Per Share (EPS) berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham. Nilai koefisien regresi variabel leverage sebesar 0.219 dan 

nilai thitung sebesar 4.344 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

5. Variabel dependen penelitian ini yaitu saham memiliki nilai minimum 

sebesar 0.00 dan mememilki nilai maksimum sebesar 83625.00 dengan 

nilai rata-rata sebesar 3430.9965 dan standar deviasi sebesar 10253.58088. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti 

memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja tiap tahunnya. Melalui 

peningkatan kinerja perusahaan setiap tahun, perusahaan akan mampu 

bersaing dalam memperoleh kepercayaan dari investor sehingga 

memudahkan untuk memperoleh modal dari luar perusahaan. Semakin 

baik kinerja perusahaan tersebut salah satunya dapat tercermin dari 

semakin besarnya nilai ROA, sehingga perusahaan perlu meningkatkan 

nilai ROA untuk mendapatkan kepercayaan dari para investor. 

 

2. Bagi Investor 

Investor sebaiknya memperhatikan nilai ROA dan DER sebelum 

memutuskan untuk menginvestasikan modalnya pada suatu 

perusahaan.Nilai ROA dan DER dapat menunjukkan besarnya return dan 

risiko yang akan diterima oleh investor atas investasinya. Selain itu, 

investor juga harus memperhatikan dan menganalisis Tingkat suku bunga 

SBI dan Nilai tukar rupiah sebelum akhirnya memutuskan untuk bermain 

di pasar modal, karena ada kemungkinan berinvestasi pada tabungan, 

Sertifikat Bank Indonesia, obligasi atau pasar uang akan lebih 
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memberikan keuntungan jika dibandingkan dengan berinvestasi di pasar 

modal. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel yang dapat 

mempengaruhi harga saham, baik dari faktor fundamental maupun faktor 

kondisi ekonomi. Memperpanjang periode penelitian agar dapat diperoleh 

hasil penelitian yang lebih baik dan akurat.Peneliti selanjutnya dapat 

menambah jumlah sampel yang diteliti dan populasi penelitian tidak 

hanya dikhususkan pada perusahaan manufaktur, tetapi dapat diperluas 

pada kelompok perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  
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