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ABSTRAK 

 

 Apriliya Nur Cahyani. NIM 1822100066. Skripsi. Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. “Pengaruh 

Likuiditas,  Earning per Share, dan Struktur Modal terhadap Harga Saham 

dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020”. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, earning per 

share dan struktur modal terhadap harga saham dengan profitabilitas sebagai 

variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2020. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020. Jumlah sampel pada penelitian ini 

sebanyak 57 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 

sampling.  Metode analisis yang digunakan antara lain uji  deskriptif, uji asumsi 

klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas serta uji heteroskedastisitas, uji 

determinasi, dan uji hipotesis menggunakan metode regresi sederhana dan uji 

Moderated Regression Analysis (MRA). 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa earning per share berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga saham, likuiditas dan struktur modal berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap harga saham sedangkan profitabilitas  mampu 

memoderasi pengaruh struktur modal, namun tidak mampu memoderasi pengaruh 

likuiditas dan earning per share. 

 

Kata Kunci: Likuiditas, Earning Per Share, Struktur Modal, Profitabilitas, 

Harga Saham.
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ABSTRACT 

 

Apriliya Nur Cahyani. NIM 1822100066. Thesis. Accounting Study 

Program, Faculty of Economics, University of Widya Dharma Klaten. “The 

Effect of Liquidity, Earnings per Share, and Capital Structure to Stock 

Prices with Profitability as Moderating Variable in Manufacturing 

Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020 ". 

 

This study aims to examine the effect of liquidity, earnings per share and 

capital structure to stock prices with profitability as a moderating variable in 

manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020. 

 

The population in this study were manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020. The number of samples in this study 

was 57 companies. Sampling using purposive sampling technique. The analytical 

methods used include descriptive test, classical assumption test including 

normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test, determination test, 

and hypothesis testing using simple regression method and Moderated Regression 

Analysis (MRA) test. 

 

The results showed that earnings per share had a positive and significant 

effect to stock prices, liquidity and capital structure had a positive and 

insignificant effect to stock prices, while profitability was able to moderate the 

effect of capital structure, but was unable to moderate the effect of liquidity and 

earnings per share. 

 

Keywords: Liquidity, Earning Per Share, Capital Structure, Profitability, 

Stock Price.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Bursa efek atau pasar modal merupakan tempat  bertemunya para  

pemilik  modal  atau  lebih  dikenal dengan  sebutan  investor  dengan  

perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal (Fahrozi dan Muin, 

2020). Dalam arti lain, tempat  bertemunya  permintaan  dan  penawaran  

terhadap  modal. Menurut Rahmadewi dan Abundanti (2018), semakin 

banyak orang yang membeli saham maka harga saham cenderung bergerak 

naik dan sebaliknya semakin banyak orang yang menjual sahamnya maka 

harga saham cenderung bergerak turun. Jika harga saham meningkat maka 

kekayaan pemegang saham juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya 

jika harga saham mengalami penurunan maka kekayaan pemegang saham 

juga akan mengalami penurunan.  

 Menurut Sitorus (2020), harga saham sangat menentukan adanya 

permintaan dan penawaran (demand and supply) terhadap jumlah lembar 

saham, jika harga saham dinilai terlalu tinggi (overvalued) atau terlalu 

rendah (undervalued) atau dengan kata lain salah harga (mispriced) oleh 

para investor, maka permintaan terhadap saham tersebut akan turun dan 

kepemilikan saham menjadi terbatas bagi investor tertentu saja. Menurut
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Jogiyanto (2008) dalam Arifin dan Agustami (2016), harga saham adalah  

harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang 

ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal.  

 Menurut Anoraga dan Pakarti (2010) dalam Fauzan (2013), harga 

pada pasar riil (market price) merupakan harga yang paling mudah 

ditentukan karena merupakan harga suatu saham pada pasar saham yang 

sedang berlangsung atau jika pasar ditutup, maka harga pasar adalah harga 

penutupnya (closing price). Ketika dalam sehari terjadi banyak transaksi 

jual beli saham dalam sebuah bursa, maka akan ada yang disebut dengan 

harga penutupan atau closing price di akhir sesi. Harga terakhir yang 

tercantum pada bursa sebelum penutupan inilah yang disebut dengan harga 

penutupan. Biasanya harga penutupan ditentukan pada akhir hari sebelum 

jam kerja bursa berakhir. Harga penutupan nantinya digunakan sebagai 

dasar penghitungan indeks saham Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa indikator harga saham menggunakan harga saham 

penutupan (closing price). 

 Faktor pertama yang dapat mempengaruhi harga saham adalah 

rasio likuiditas. Menurut Hanafi dan Halim (2009), likuditas merupakan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2010), rasio likuiditas adalah 

rasio yang memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk 

membayar utang yang jatuh tempo dalam satu tahun. Perusahaan yang 
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likuid akan dengan mudah memenuhi kewajiban tersebut. Jika perusahaan 

likuid maka kinerja perusahaan dinilai baik oleh investor. Seiring dengan 

naiknya penilaian kinerja perusahaan di mata investor maka harga saham 

pun akan ikut naik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan 

Suwarno (2017) serta Rahayu dan Dana (2016) menyatakan bahwa 

likuiditas yang diproksikan current ratio berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham perusahaan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka kinerja perusahaan 

dikatakan baik, sehingga menyebabkan harga saham mengalami kenaikan. 

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Agustami 

(2016),  menyatakan bahwa variabel likuiditas yang diproksikan dengan 

current ratio memiliki pengaruh yang negatif terhadap harga saham. Hal 

tersebut menandakan ketika likuiditas meningkat maka harga saham akan 

menurun. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin 

dan Mardiana (2021) serta Dewi (2015) menyatakan bahwa current ratio 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

berarti bahwa tinggi atau rendahnya rasio likuiditas perusahaan tidak akan 

memberikan pengaruh apapun terhadap naik atau turunnya harga saham.  

 Faktor kedua yang dapat mempengaruhi harga saham adalah 

Earning per Share (EPS). Earning per share adalah kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan saham yang dimiliki. 

(Hanafi dan Halim, 2009). Hasil penelitian Sitorus (2020) serta Watung 

dan Ilat (2016) menyatakan bahwa earning per share berpengaruh positif 



4 

 

 

serta signifikan terhadap harga saham. Nilai earning per share yang tinggi 

akan membuat permintaan atas saham perusahaan ikut meningkat sehingga 

tingginya permintaan saham ini akan menyebabkan harga saham pun naik. 

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darnita (2014), 

menyatakan bahwa earning per share memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan ketika terjadi 

penurunan laba per lembar saham akan berdampak pada naiknya harga 

saham pada perusahaan. Sementara itu penelitan yang dilakukan oleh 

Rahmadewi dan Abundanti (2018) serta Lukito dan Setiawan (2020) 

menyatakan bahwa ada hubungan negatif dan tidak signifikan antara 

variabel earning per share dengan harga saham. Ini menandakan bahwa 

investor tidak melihat EPS sebagai keputusan dalam melakukan transaksi 

saham sehingga tidak akan memberikan pengaruh terhadap naik atau 

turunnya harga saham perusahaan tersebut. 

 Selain likuiditas dan earning per share, struktur modal juga 

diyakini menjadi faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. Menurut 

Murhadi (2013) dalam Fauzan (2019), Debt to Equity Ratio (DER) adalah 

rasio yang menunjukkan perbandingan antara utang dan ekuitas 

perusahaan. Hasil penelitian oleh Mo’o et al. (2018) serta Putri et al. 

(2020) menyatakan bahwa struktur modal (DER) secara parsial 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Artinya jika 

nilai DER tinggi menandakan aset didominasi oleh hutang, maka akan 

berakibat harga saham menjadi turun. Sedangkan hasil penelitian Ircham 
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et al. (2014) menyatakan bahwa DER memiliki pengaruh positif terhadap 

harga saham. Artinya semakin tinggi rasio DER maka akan semakin tinggi 

pula harga saham yang terbentuk di pasar efek. Sebaliknya, jika semakin 

turun rasio DER maka akan diikuti penurunan harga saham di pasaran. 

Sementara itu Fahrozi dan Muin (2020) serta Kesuma (2009) menyatakan 

bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Artinya, jika struktur modal perusahaan tinggi atau rendah tidak akan 

memberikan pengaruh terhadap naik atau turunnya harga saham.  

 Selain ketiga faktor yang telah disebutkan pada paragraf-paragraf 

sebelumnya, beberapa peneliti juga meyakini bahwa profitabilitas mampu 

mempengaruhi naik turunnya harga saham. Profitabilitas dalam penelitian 

akan dijadikan sebagai variabel pemoderasi di mana profitabilitas 

diharapkan mampu memperkuat atau memperlemah ketiga variabel di atas 

yaitu likuiditas, earning per share dan struktur modal terhadap harga 

saham. Menurut Barus dan Leliani (2013), profitabilitas adalah 

kemampuan menghasilkan laba selama periode tertentu dengan 

menggunakan aktiva atau modal baik modal secara keseluruhan maupun 

modal sendiri. Nasruddin dan Mardiana (2021) menyatakan bahwa rasio 

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur 

dengan return on equity (ROE), karena rasio ini dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas modal yang 

investor tanamkan kepada perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE, tentunya 
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akan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut 

mempunyai kinerja yang baik dan mampu menaikkan harga saham dipasar 

bursa. Hasil penelitian dari Hasanuddin (2020) serta Rianisari et al. 

(2018), menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan Return on 

equity mempunyai hubungan positif signifikan dengan harga saham. Nilai 

yang tinggi pada ROE menunjukkan tingkat pengembalian yang akan 

diterima juga investor tinggi. Hal ini akan menarik minat investor untuk 

membeli saham, dan karena tingkat permintaan yang tinggi akan 

menyebabkan harga saham naik.  

 Pada penelitian ini perusahaan yang menjadi objek penelitian 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2020. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur dikarenakan 

perusahaan tersebut paling banyak memiliki sektor dibanding perusahaan 

jasa maupun perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur merupakan 

perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Industri 

manufaktur telah menjadi penopang utama dalam mencapai target 

pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap 

Produk Domestik Bruto sebesar 19,70 persen pada tahun 2019 dan sebesar 

20,79 persen pada tahun 2020 menunjukkan bahwa industri manufaktur 

menjadi leading sektor yang memberikan sumbangan terbesar jika 

dibandingkan dengan sektor lainnya.  Selain itu perusahaan manufaktur 

merupakan salah satu perusahaan yang melakukan proses produksi yang 
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mengubah barang jadi atau barang setengah jadi sehingga hal itu 

membutuhkan dana yang cukup besar untuk menjalankan kegiatan 

operasionalnya. ( Menurut Badan Pusat Statistik, 2021). 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sitorus (2020) 

yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Dividen, Likuiditas, Solvabilitas dan 

Earning per share terhadap Harga Saham dengan Profitabilitas sebagai 

Variabel Moderating”, di mana penelitian ini menggunakan variabel 

independen yakni kebijakan dividen, likuiditas, solvabilitas, dan earning 

per share dependen harga saham dengan profitabilitas sebagai variabel 

pemoderasi. Sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan tambahan 

variabel independen struktur modal yang diharapkan akan mampu 

mempengaruhi harga saham. Dengan demikian peneliti memilih judul 

“Pengaruh Likuiditas, Earning per share, dan Struktur Modal 

terhadap Harga Saham dengan Profitabilitas sebagai Variabel 

Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2020”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang masalah yang ada 

maka peneliti merumuskan permasalahan yang terdapat dalam penelitian 

ini. 

1. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2020? 
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2. Apakah earning per share berpengaruh positif terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2020? 

3. Apakah struktur modal berpengaruh negatif terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2020? 

4. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh likuiditas terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2020? 

5. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh earning per share 

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020? 

6. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh struktur modal terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2020? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonesia pada tahun 2020? 
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2. Untuk menguji apakah earning per share berpengaruh positif terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonesia pada tahun 2020? 

3. Untuk menguji apakah struktur modal berpengaruh negatif terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonesia pada tahun 2020? 

4. Untuk menguji apakah profitabilitas memoderasi pengaruh likuditas 

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia pada tahun 2020? 

5. Untuk menguji apakah profitabilitas memoderasi pengaruh earning 

per share terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2020? 

6. Untuk menguji apakah profitabilitas memoderasi pengaruh struktur 

modal terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2020? 

 

D. Manfaat penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak 

perusahaan terutama perusahaan manufaktur agar lebih 

memperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi harga saham. 
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2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para investor mampu 

dalam perencanaan dan pengambilan keputusan investasi yang tepat 

dan akurat di pasar modal. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peniliti 

selanjutnya dengan metode yang lebih tepat dan ilmiah dalam 

memecahkan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan harga 

saham.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan pengujian data yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Tinggi 

atau rendahnya rasio likuiditas perusahaan tidak akan memberikan 

pengaruh apapun terhadap naik atau turunnya harga saham. Hal 

tersebut investor memandang bahwa perusahaan yang mampu 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tidak akan 

mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan harga saham di 

pasar bursa. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nasruddin dan 

Mardiana (2021) serta Dewi (2015) menyatakan bahwa current ratio 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2. Earning per share berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2020. Ketika nilai earning per share yang tinggi akan membuat 

permintaan atas saham perusahaan ikut meningkat sehingga tingginya 

permintaan saham ini akan menyebabkan harga saham pun naik, 

karena para investor selalu memperhatikan akan pertumbuhan laba per 

saham perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi naik 

turunnya harga saham. Hasil peneilitian ini sejalan dengan Sitorus 
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(2020) serta Watung dan Ilat(2016) menyatakan bahwa earning per 

share berpengaruh positif terhadap harga saham 

3. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2020. Tinggi rendahnya struktur modal perusahaan tidak akan 

memberikan pengaruh terhadap naik atau turunnya harga saham. Hal 

ini dapat terjadi karena dengan meningkatnya nilai debt to equity ratio 

tidak selalu diikuti dengan meningkatnya harga saham. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Fahrozi dan Muin (2020) serta Kesuma 

(2009) menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

4. Profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap 

harga saham. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya profitabilitas tidak 

mampu mempengaruhi hubungan antara likuiditas terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nasruddin 

dan Mardiana (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu 

memoderasi hubungan antara likuiditas terhadap harga saham. 

5. Profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh earning per share 

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya 

profitabilitas suatu perusahaan tidak membuat investor tertarik untuk 

melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini 
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tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus (2020) 

yang menyatakan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh 

earning per share terhadap harga saham. 

6. Profitabilitas mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2020. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya 

profitabilitas mampu mempengaruhi pengaruh struktur modal 

terhadap harga saham. Apabila kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari ekuitas menurun, di mana struktur 

kemungkinan akan didanai dari hutang maka debt to equity ratio akan 

naik. Investor memiliki keraguan atas pengelolaan hutang perusahaan, 

sehingga investor enggan untuk menanam saham ke perusahaan 

tersebut. Hal ini akan menyebabkan turunnya harga saham 

perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

Fahrozi dan Muin (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap harga saham. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati terhadap penggunaan 

hutang perusahaan karena penelitian ini terbukti bahwa perusahaan 

lebih mengandalkan hutang daripada modal untuk pengoptimalan 

kegiatan perusahaan. Sehingga struktur modal kurang baik dan 

berakibat tidak adanya pengaruh  struktur modal terhadap harga 

saham. Perusahaan juga disarankan untuk meningkatkan profitabilitas, 

karena dalam penelitian ini profitabilitas dapat memperlemah struktur 

modal terhadap harga saham. 

2. Bagi investor sebaiknya memperhatikan earning per share, karena 

dalam penelitian ini earning per share berpengaruh terhadap harga 

saham. Investor juga sebaiknya memperhatikan struktur modal yang 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham. Namun  

setelah dimoderasi dengan profitabilitas nilai struktur modal memiliki 

pengaruh terhadap harga saham. Dengan mempertimbangkan earning 

per share  dan struktur modal diharapkan para investor dapat 

mengambil keputusan yang tepat untuk berinvestasi di perusahaan 

tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel 

penelitian atau meneliti variabel lain diluar penelitian ini yang 

dimungkinkan berpengaruh terhadap harga saham seperti variabel 
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price earning ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham, dividend per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham, dividend payout ratio berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap harga saham (Oktaviani dan Agustin, 2019), ROA 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham (Watung dan Ilat, 2016). 

Hal ini didukung dengan hasil uji determinasi sebesar 14,9%, ini 

artinya masih ada 85,1% dipengaruhi variabel lain dalam penelitian 

ini. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode tahun 

penelitianagar diperoleh hasil yang lebih baik dan mampu 

memberikan informasi maupun referensi yang lebih aktual. 
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