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ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Dividend Yield 

berpengaruh terhadap harga saham. Untuk mengetahui Dividend Payout Ratio 

berpengaruh terhadap harga saham. Untuk mengetahui Earning per Share 

berpengaruh terhadap harga saham. Untuk mengetahui Return on Equity 

berpengaruh terhadap harga saham. Untuk mengetahui Size berpengaruh terhadap 

harga saham. 

Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling sedangkan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dan kriteria pengambilan sampelnya sebagai berikut : Perusahaan 

sektor manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-

2014. Menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2012, 2013, 2014 dan memiliki data lengkap yang mengandung seluruh 

elemen atau unsur laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui Dividend Yield (X1) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Dividend Payout Ratio (X2) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Earning per Share 

(X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Return on 

Equity (X4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Size (X5) 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 
 

Kata Kunci :  Dividend Yield, Dividend Payout Ratio, Earning per Share, Return 

on Equity, Size dan Harga Saham. 

 

ABSTRACT 

 

This research target is to know the Dividend Yield have an effect on to 

share price. To know the Dividend Payout Ratio have an effect on to share price. 

To know the Earning per Share have an effect on to share price. To know the 

Return on Equity have an effect on to share price. To know the Size have an effect 

on to share price. 

Method election sample use the purposive sampling while sample used in 

this research manufacturing business enlisted in BEI and the following intake 

sample criterion : Company manufacturing sector enlisted in Effect Exchange  

Indonesia year 2012-2014. Publishing financial statement for the period of ending 

the date 31 December 2012, 2013, 2014 and own the pregnant complete data all 

element or element financial statement needed in research. 

Pursuant to this research result known the Dividend Yield have the 

influence which significant to share price. Dividend Payout Ratio have the 

influence which significant to share price. Earning per Share have the influence 

which significant to share price. Return on Equity have the influence which 

significant to share price. Size haven’t the influence which significant to share 

price. 
 

Keyword : Dividend Yield, Dividend Payout Ratio, Earning per Share, Return on 

Equity, Size and Share Price. 
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A. Latar Belakang  

Perkembangan harga saham tidak terlepas dari perkembangan kinerja 

keuangan perusahaan. Harga saham mencerminkan indikator adanya suatu 

keberhasilan dalam mengelola perusahaan. Umumnya manajemen 

perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon pemegang saham sangat 

tertarik dengan Earning per Share (EPS). Selain melakukan pengukuran laba 

perusahaan dengan EPS, ROA pun dapat digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA yang didapat 

berarti semakin baik, karena tingkat return saham yang diharapkan oleh 

investor akan semakin besar atau bernilai positif.  

Harga saham sebagai salah satu indikator untuk mengukur 

keberhasilan pengelolaan perusahaan, dimana kekuatan pasar di bursa saham 

ditunjukkan dengan adanya transaksi jual beli saham perusahaan tersebut di 

pasar modal. Terjadi syarat transaksi tersebut didasarkan pengamatan para 

investor terhadap prestasi perusahaan dalam meningkatkan keuntungan. 

Pemegang saham yang tidak puas terhadap kinerja manajemen dapat menjual 

saham yang dimiliki dan menginvestasikan uangnya ke perusahaan lain. Jika 

hal ini dilakukan, maka akan menurunkan harga saham suatu perusahaan 

(Novasari, 2013). 

Harga saham menjadi cerminan keberhasilan manajemen perusahaan 

dalam menjalankan operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

kinerja keuangan baik memungkinkan sahamnya untuk diminati oleh 

investor. Meningkatnya permintaan saham pada perusahaan mendorong harga 

saham untuk meningkat pula. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa 

Efek Indonesia setelah merosot cukup tajam menjadi 1.333 pada tahun 2009, 

kemudian terus mengalami peningkatkan menjadi 4.317 pada tahun 2012 

(Fauziah, dkk. 2014). 

Dalam teori keuangan, investor adalah orang perorangan atau lembaga 

baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk 

penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam 
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jangka pendek maupun jangka panjang. Sering juga istilah "investor" ini 

digunakan untuk menyebutkan seseorang yang melakukan pembelian 

properti, mata uang, komoditi, derivatif, saham perusahaan, ataupun aset 

lainnya dengan suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukan 

merupakan profesinya serta hanya untuk suatu jangka pendek saja. Bentuk 

pendapatan yang diterima dari investasi saham dapat berupa dividen atau 

capital gain. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham 

berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.  

Pengumuman perubahan dividen tunai dan Dividend Yield diharapkan 

menimbulkan reaksi perubahan harga saham karena dengan adanya 

perubahan tersebut berarti pengumuman tersebut dianggap mempunyai 

kandungan informasi bagi para investor. Reaksi harga saham dapat 

ditunjukkan dengan adanya perubahan harga saham yang bersangkutan. 

Reaksi harga saham dapat diukur dengan menggunakan return saham sebagai 

nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang dapat diukur dengan melihat besar kecilnya penjualan, jumlah modal 

atau juga melalui total asset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Menurut 

Devi (2010), sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan 

sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor 

memperoleh hasil yang memberikan return yang lebih tinggi secara 

signifikan. 

Penelitian Suherman dan Siburian (2013), menjelaskan Earning per 

Share tidak mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap return saham. 

Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham perusahaan, Return on Equity mempunyai pengaruh terhadap   return  

saham  dan  Price to Book Value tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. 

Dan penelitian Puspitasari, dkk (2013), berdasarkan analisis data dan 

pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : (1) Uji multiple regression analysis dapat ditarik kesimpulan 
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bahwa antara pengujian pada Dividend Payout Ratio meningkat dan Dividend 

Payout Ratio menurun terhadap harga saham tidak memiliki pengaruh. Begitu 

pula dengan hasil pengujian pada Dividend Yield menurun terhadap harga 

saham juga tidak memilki pengaruh. Namun apabila ditinjau dari hasil 

pengujian pada Dividend Yield meningkat terdapat pengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham. (2) Antara dividen tunai  yang di tinjau dari 

perhitungan Dividend Payout Ratio dan Dividend Yield terhadap harga saham 

memiliki pengaruh negatif signifikan namun jika ditinjau dari aspek teoritis 

penelitian ini ada pengaruh yang positif antara variabel bebas Dividend 

Payout Ratio dan Dividend Yield terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sedangkan kesenjangan penelitian (research gap) dalam penelitian ini 

dengan penelitian-penelitian yang terdahulu dapat dilihat pada penelitian 

terdahulu tersebut belum ada yang meneliti tentang variabel size (ukuran 

perusahaan) dalam mempengaruhi harga saham, dari penelitian terdahulu 

Suherman dan Siburian (2013) meneliti Earning Per Share, Debt to Equity 

Ratio, Return on Equity, Price to Book Value, Return Saham dan Puspitasari, 

dkk (2013) meneliti tentang Dividend Payout Ratio dan Dividend Yield 

terhadap Harga Saham.  

Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi harga saham dari 

beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan guna mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu, penulis 

termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul “PENGARUH 

DIVIDEND YIELD, DPR, EPS, ROE DAN SIZE TERHADAP HARGA 

SAHAM (Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2012-2014)”. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  : 

1. Apakah Dividend Yield berpengaruh terhadap harga saham? 

2. Apakah Dividend Payout Ratio berpengaruh terhadap harga saham? 

3. Apakah Earning per Share berpengaruh terhadap harga saham? 
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4. Apakah Return on Equity berpengaruh terhadap harga saham? 

5. Apakah Size berpengaruh terhadap harga saham? 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui Dividend Yield berpengaruh terhadap harga saham. 

2. Untuk mengetahui Dividend Payout Ratio berpengaruh terhadap harga 

saham. 

3. Untuk mengetahui Earning per Share berpengaruh terhadap harga saham. 

4. Untuk mengetahui Return on Equity berpengaruh terhadap harga saham. 

5. Untuk mengetahui Size berpengaruh terhadap harga saham. 

 

F. Populasi, sampel dan pengambilan sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang telah go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. 

Kriteria pengambilan sampelnya sebagai berikut :  

a) Perusahaan sektor manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2012-2014.  

b) Menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 

Desember 2012, 2013 dan 2014. 

c) Memiliki data lengkap yang mengandung seluruh elemen atau unsur 

laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian.  

 

G. Hasil Analisis  

1. Uji Regresi Linier Berganda 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi 

linier berganda, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dividend yield, dividen pay out ratio, earning per share, return 

on equity dan size terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur.  

Persamaan model regresi berganda tersebut adalah: 
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + + b5X5 + e 

Y = 1660,552 - 440,068X1 + 29,735X2 + 21,187X3 - 161,354X4 – 

2,957X5 

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan: 

a) Konstanta sebesar 1660,552 dengan parameter positif menunjukkan 

bahwa apabila tidak terdapat dividend yield, dividen payout ratio, 

earning per share, return on equity dan size maka dapat diartikan 

harga saham tetap akan meningkat sebesar 1660,552. 

b) Koefisien regresi X1 = -440,068 yaitu dividend yield menunjukkan 

semakin meningkatnya dividend yield maka akan dapat menurunkan 

dividen dan sebaliknya dengan asumsi dividen payout ratio, earning 

per share, return on equity dan size adalah konstan.  

c) Koefisien regresi X2 = 29,735 yaitu dividend payout ratio 

menunjukkan semakin meningkatnya dividend payout ratio maka 

akan dapat meningkatkan harga saham dan sebaliknya dengan asumsi 

dividen payout ratio, earning per share, return on equity dan size 

adalah konstan.  

d) Koefisien regresi X3 = 21,187 yaitu earning per share menunjukkan 

semakin meningkatnya earning per share maka akan dapat 

meningkatkan harga saham dan sebaliknya dengan asumsi dividend 

yield, dividen payout ratio, return on equity dan size adalah konstan.  

e) Koefisien regresi X4 = -161,354 yaitu return on equity menunjukkan 

semakin meningkatnya return on equity maka akan dapat menurunkan 

harga saham dan sebaliknya dengan asumsi dividend yield, dividen 

payout ratio, earning per share, dan size adalah konstan.  

f) Koefisien regresi X5 = -2,957 yaitu size menunjukkan semakin 

meningkatnya size maka akan dapat menurunkan harga saham dan 

sebaliknya dengan asumsi dividend yield, dividen payout ratio, 

earning per share, dan return on equity adalah konstan. 
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2. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui variabel 

independen yaitu dividend yield, dividen payout ratio, earning per 

share, return on equity dan size berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen yaitu harga saham. Dengan cara menentukan 

formulasi hipotesis sebagai berikut : 

a. Uji pengaruh variabel dividend yield (X1) terhadap harga saham 

(Y) diketahui Ho ditolak t hitung lebih kecil dari t tabel (-2,410 <       

-1,980) maka hal ini menunjukkan bahwa dividend yield (X1) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham atau 

karena t.sig (0,017) lebih kecil dari 0,05 () maka secara signifikan 

dividend yield (X1) berpengaruh terhadap harga saham. 

b. Uji pengaruh variabel dividend payout ratio (X2) terhadap harga 

saham (Y) diketahui Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel 

(2,228 > 1,980) maka hal ini menunjukkan bahwa dividend payout 

ratio (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham atau karena t.sig (0,028) lebih kecil dari 0,05 () maka 

secara signifikan dividend payout ratio (X2) berpengaruh terhadap 

harga saham. 

c. Uji pengaruh variabel earning per share (X3) terhadap harga saham 

(Y) diketahui Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (32,114 > 

1,980) maka hal ini menunjukkan bahwa earning per share (X3) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham atau 

karena t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 () maka secara signifikan 

earning per share (X3) berpengaruh terhadap harga saham. 

d. Uji pengaruh variabel return on equity (X4) terhadap harga saham 

(Y) diketahui Ho ditolak t hitung lebih kecil dari t tabel (-2,171 <           

-1,980) maka hal ini menunjukkan bahwa retrun on equity (X4) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham atau 
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karena t.sig (0,032) lebih kecil dari 0,05 () maka secara signifikan 

return on equity (X4) berpengaruh terhadap harga saham. 

e. Uji pengaruh variabel size (X5) terhadap harga saham (Y) diketahui 

Ho diterima t hitung lebih besar dari t tabel (-1,944 > -1,980) maka 

hal ini menunjukkan bahwa size (X5) tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham atau karena t.sig (0,054) 

lebih besar dari 0,05 () maka secara signifikan size (X5) tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

b. Uji F 

Digunakan untuk menguji atau membuktikan pengaruh antara 

variabel dividend yield, dividen payout ratio, earning per share, return 

on equity dan size terhadap harga saham, dimana uji F merupakan uji 

serentak. Berdasarkan hasil diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel 

(231,071 > 2,45), maka Ho ditolak, Berarti secara bersama-sama 

variabel dividend yield, dividend payout ratio, earning per share, 

return on equity dan size berpengaruh secara bersama terhadap harga 

saham. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis R2 dilakukan untuk mengukur besarnya kemampuan 

menerangkan dari variabel independen terhadap variabel dependen 

dalam suatu model regresi. Nilai R2 berkisar antara 0 < R2 < 1 dan 

kecocokan model dikatakan lebih baik kalau nilai R2 mendekati 1, bila 

R2 = 1, berarti persentase sumbangan variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 

terhadap variabel dependen adalah 100%. Apabila R2 = 0, berarti 

variabel tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh adjusted R square 

(R2) diperoleh sebesar 0,892, berarti variasi perubahan variabel harga 

saham dapat dijelaskan oleh variabel dividend yield, dividend payout 

ratio, earning per share, return on equity dan size berpengaruh positif 

sebesar 89,2%. Sedangkan sisanya sebesar 10,8% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. 
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H. Pembahasan 

1. Dividen yield berpengaruh terhadap harga saham 

Dividend yield (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham atau karena t.sig (0,017) lebih kecil dari 0,05 () maka secara 

signifikan dividend yield (X1) berpengaruh terhadap harga saham. Dengan 

demikian menunjukkan tingkat pengembalian dividen yang diterima oleh 

pemegang saham yang diukur melalui perbandingan antara dividen per 

lembar saham dengan harga saham. Sehingga hipotesis pertama (1) yang 

menyatakan bahwa dividend yield berpengaruh terhadap harga saham 

terbukti kebenarannya. Hal ini berarti adanya pengaruh dividend yield 

terhadap harga saham disebabkan oleh evaluasi yang berada pada nilai 

wajar dapat menyebabkan nilai dividend yield yang baik. Semakin tinggi 

dividend yield maka semakin tinggi harga saham yang dimilik perusahaan. 

2. Dividend Payout Ratio berpengaruh terhadap harga saham 

Dividend payout ratio (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham atau karena t.sig (0,028) lebih kecil dari 0,05 () 

maka secara signifikan dividend payout ratio (X2) berpengaruh terhadap 

harga saham. Hal ini disebabkan karena informasi mengenai dividend 

payout ratio menjelaskan secara baik kebijakan dividen perusahaan 

sehingga mengantarkan informasi tentang keadaan perusahaan dimasa kini 

dan ekspektasi perusahaan di masa mendatang kepada investor dan 

perusahaan yang memiliki dividend payout ratio yang tinggi dianggap 

perusahaan yang memiliki cukup dana untuk membiayai investasi dan 

ekspansi perusahaan (laba ditahan) sehingga memiliki dana yang cukup 

pula untuk membayarkan dividennya kepada investor. Sehingga hipotesis 

kedua (2) yang menyatakan bahwa dividend payout ratio berpengaruh 

terhadap harga saham terbukti kebenarannya. Semakin tinggi dividend 

payout ratio maka semakin tinggi pula harga saham yang dimiliki 

perusahaan. 
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3. Earning per Share berpengaruh terhadap harga saham 

Earning per share (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham atau karena t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 () 

maka secara signifikan earning per share (X3) berpengaruh terhadap harga 

saham. Hal ini dikarenakan earning per share menjadi salah satu indikator 

atau acuan para investor dalam melakukan analisis saham sebelum 

melakukan keputusan berinvestasi dan menggambarkan mengenai 

keuntungan yang akan diperoleh investor atas jumlah saham yang 

dimilikinya sesuai dengan semua hasil yang telah diraih oleh perusahaan. 

Sehingga hipotesis ketiga (3) yang menyatakan bahwa earning per share 

berpengaruh terhadap harga saham terbukti kebenarannya. Sehingga 

semakin tinggi earning per share maka semakin tinggi pula harga saham. 

4. Return on Equity berpengaruh terhadap harga saham 

Ho ditolak t hitung lebih kecil dari t tabel (-2,171 < -1,980) maka 

hal ini menunjukkan bahwa retrun on equity (X4) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham atau karena t.sig (0,032) lebih kecil 

dari 0,05 () maka secara signifikan return on equity (X4) berpengaruh 

terhadap harga saham. Hal ini disebabkan karena para pemegang saham 

pada umumnya ingin mengetahui tingkat probabilitas modal saham dan 

keuntungan yang telah mereka tanam kembali dalam bentuk laba yang 

ditanam. Sehingga hipotesis keempat (4) yang menyatakan bahwa return 

on equity berpengaruh terhadap harga saham terbukti kebenarannya. 

Semakin meningkat return on equity maka investor semakin tertarik untuk 

menanamkan dananya ke dalam perusahaan sehingga harga saham 

cenderung meningkat. 

5. Size berpengaruh terhadap harga saham 

Size (X5) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham atau karena t.sig (0,054) lebih besar dari 0,05 () maka 

secara signifikan size (X5) tidak berpengaruh terhadap harga saham.  

Sehingga hipotesis size (5) yang menyatakan bahwa size berpengaruh 

terhadap harga saham tidak terbukti kebenarannya. Hal ini menunjukkan 
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bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat keuntungan saham. Sehingga hipotesis size (5) yang 

menyatakan bahwa size berpengaruh terhadap harga saham tidak terbukti 

kebenarannya. 

   

I. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis tersebut diatas penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Dividend yield (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham atau karena t.sig (0,017) lebih kecil dari 0,05 () maka secara 

signifikan dividend yield (X1) berpengaruh terhadap harga saham. 

2. Dividend payout ratio (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham atau karena t.sig (0,028) lebih kecil dari 0,05 () 

maka secara signifikan dividend payout ratio (X2) berpengaruh terhadap 

harga saham. 

3. Earning per share (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham atau karena t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 () maka 

secara signifikan earning per share (X3) berpengaruh terhadap harga 

saham. 

4. Return on equity (X4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham atau karena t.sig (0,032) lebih kecil dari 0,05 () maka 

secara signifikan return on equity (X4) berpengaruh terhadap harga 

saham. 

5. Size (X5) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham atau karena t.sig (0,054) lebih besar dari 0,05 () maka secara 

signifikan size (X5) tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

 

J. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini terbatas pada sampel yang diteliti hanya perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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2. Penelitian ini terbatas pada periode pengamatan yaitu tahun 2012 – 2014 

dan bukan termasuk dalam perusahaan asing. 

 

K. Saran 

1. Bagi para investor investor dapat melakukan investasi di beberapa 

perusahaan melalui pembelian surat-surat berharga yang ditawarkan atau 

diperdagangkan di pasar modal dan juga harus memperhatikan perusahaan 

yang sehat dan memiliki prospek baik. 

2. Bagi pihak manajemen hendaknya mampu mempertahankan modal 

kerjanya secara efisien, karena apabila modal kerja dalam perusahaan 

menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi/stabil maka profitabilitas akan 

meningkat.  

3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah tahun pengamatan yaitu 

tidak hanya 3 tahun 2012 – 2014 saja. 
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