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MOTTO 
 

 
Seseungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 

lain dan hanya kepada tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap. 

(Q.S Al-Insyiroh: 6-8). 

 

Satu-satunya manusia yang tak pernah membuat kesalahan adalah dia yang tak 

pernah melakukan apapun. 

(Theodore Roosevelt). 

 

Kecemasan terbesarku bukan apakah aku gagal, tetapi apakah aku berlarut-larut 

pada kegagalan itu. 

(Abraham Lincoln). 

 

Mengenal orang lain berarti pintar, mengenal diri sendiri berarti kebijaksanaan 

sejati, menguasai orang lain berarti kekuatan, menguasai diri sendiri berarti 

kekuatan sejati. 

(Lao-tzu). 

 

Ilmu lebih utama dari pada harta ilmu akan menjagamu sedang kau harus menjaga 

hartamu, harta akan berkurang bila kau nafkahkan sedang ilmu bertambah subur 

bila kau nafkahkan. 

(Ali bin Abi Tholib).  



 

v 
 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan ucapan syukur kepada Alloh SWT, hormat dan 

terima kasih kupersembahkan skripsi ini kepada:  

1.  Bapak dan ibuku tercinta, yang tak kering akan do’a 

dan kasih sayangnya. 

2. Adik-adikku tersayang yang telah memberikan 

semangat dan motivasi. 

3. Seseorang yang masuk dan terukir dalam hatiku. 

4. Temen-temenku seperjuangan angkatan 2005. 

5. Sahabat dan temenku semuanya. 

6. Almamaterku. 

 

 

 



 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulilah, segala puji dan syukur kehadirat Alloh SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul ”PENGARUH DIVIDEND PAYOUT 

RATIO DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA ”. 

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar sarjana Ekonomi jenjang srata satu (SI) pada Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penulis menyadari walaupun telah berusaha keras dalam penulisan 

skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. karena 

penulis juga manusia yang tak luput dari kesalahan. selain itu penulis juga 

mendapat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak secara 

langsung dan tidak langsung. untuk itu, ungkapan terima kasih penulis 

ucapkan kepada: 

1. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bapak Suyatmin. selaku ketua jurusan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3. Bapak Zulfikar, SE, Msi. selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 



 

viii 
 

4. Bapak Drs. Atwal Arifin. selaku pembimbing Akademik. 

5. Bapak Drs. Wahyono, MA, Ak. selaku pembimbing  yang telah ikhlas dan 

sabar meluangkan waktu untuk membimbing, dan mengarahkan penulis 

sehingga terwujudnya skripsi ini. 

6. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan dasar pemikiran ilmiah 

yang akan menjadi bekal bagi penulis. 

7. Bapak dan ibuku tercinta yang telah memberikan bantuan kepada penulis 

baik materiil maupun moril dalam penulisan skripsi ini. 

8. Adek-adekku tersayang uwik belajar yang rajin ya biar tambah pinter. 

I’am adekku yang paling gemesin cepet besar ya. 

9. wT coW aQ aNgga mkch wt support n bantuanya, cPeT WISUDA YaCH. 

10.  wT tMen2 mEnco mKcih wT prshaBatan slma nE,wT bety mkCh wt 

tumpangn n bNtuanya. wT smua tMen2 yAng gag isa aQ sbutin stu 

persatu  mKcih aTas bAntuaya   

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

Surakarta, Februari 2009 

 

Penulis  

 

 



 

ix 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL........................................................................................  i 

HALAMAN PENGESAHAN..........................................................................  ii 

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI ................................................................  iii 

HALAMAN MOTTO ......................................................................................  iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................  v 

ABSTRAKSI ...................................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  vii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL............................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................  xiii 

BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah...........................................................  1 

B. Perumusan Masalah .................................................................  5 

C. Tujuan Penelitian .....................................................................  5 

D. Manfaat Penelitian ...................................................................  6 

E. Sistematika Penulisan ..............................................................  6 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pasar Modal............................................................  8 

B. Peranan Pasar Modal ................................................................  9 

C. Manfaat Pasar Modal................................................................  11 

D. Lembaga Penunjang Pasar Modal ............................................  14 

E. Instrumen Pasar Modal.............................................................  18 



 

x 
 

F. Pengertian Saham dan Jenis-jenis Saham.................................  18 

G. Harga Saham ............................................................................  20 

H. Dividend Payout Ratio .............................................................  23 

I. Earning Per Share .....................................................................  25 

J. Tinjauan Penelitian Terdahulu .................................................  26  

K. Kerangka Pemikiran .................................................................  28 

L. Hipotesis ...................................................................................  28 

BAB III METODE PENELITIAN  

A. Populasi Dan Sampel Penelitian ..............................................  29 

B. Sumber Data dan Jenis Data ....................................................  30 

C. Teknik Pengambilan Sampel....................................................  31 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian .....  31 

E. Metode Analisis Data...............................................................  33 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Data..........................................................................  38 

B. Pengujian Asumsi Klasik .........................................................  40 

C. Pengujian Hipotesis..................................................................  43 

D. Pembahasan..............................................................................  46 

BAB V PENUTUP  

A. Simpulan ..................................................................................  49 

B. Keterbatasan Penelitian............................................................  50 

C. Saran.........................................................................................  50   

DAFTAR PUSTAKA   

LAMPIRAN 



 

xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4. 1 Proses Pengambilan Sampel ...................................................  38 

Tabel 4. 2 Deskripsi Data..........................................................................  39 

Tabel 4. 3   Hasil Uji Normalitas ................................................................  40 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas .......................................................  41 

Tabel 4. 5  Hasil Uji Heteroskedastisitas ...................................................  41 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi .............................................................  42 

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda ..................................  43 

Tabel 4. 8 Hasil Uji t .................................................................................  44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar Kerangka Berfikir...............................................................................  28 

 



 

xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran1. Tabulasi Data Penelitian 

Lampiran 2.  Regression 

Lampiran 3. Normality Test 

Lampiran 4.  Heterokedastisitas 

Lampiran 5. Autocorrelation Test 

Lampiran 6. Multicolinearity Test 
 
Lampiran 7. Descriptives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

ABSTRAKSI  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor  dividend 
payout ratio dan earning per share terhadap harga saham perusahaan 
manufaktur di BEI. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan 
manufaktur yang go publik dalam ICMD (Indonesian Capital Market 
Directory) tahun 2008 untuk laporan keuangan tahun 2005, 2006 dan 
2007.Sampel penelitian ini yang digunakan sebesar 23 perusahaan manufaktur  
yang terdapat di BEI. Dengan kriteria pengambilan sampel dengan purposive  
sampling. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan 
adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji f (secara bersana-sama), uji 
koefisien determinasi.  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 
DPR dan EPS terhadap Harga saham maka dapat dikemukakan beberapa 
simpulan sebagai berikut: 1) DPR berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi regresi sebesar 0,021 yang 
lebih besar dari 0,05.  2) Variabel EPS mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap harga saham, hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas dibawah 0,05 
yaitu sebesar 0,000, berarti P < 0,05. 3) Hasil analisis uji F diperoleh nilai F 
hitung sebesar 161,183 dengan probabilitas sebesar 0,000, karena nilai 
probabilitas Fhitung (0,000) lebih kecil dari 0,05. Sehingga disimpulkan terdapat 
pengaruh yang signifikan dari DPR dan EPS secara bersama-sama terhadap 
Harga saham dan hasil analisis koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,837. 
Hal ini berarti 83,7% variasi harga saham dijelaskan oleh variasi perubahan 
faktor-faktor DPR dan EPS. Sementara sisanya sebesar 16,3% diterangkan 
oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi 

 

Kata kunci: Dividend Payout Ratio, Earning Per Share dan Harga Saham 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemain saham atau investor perlu memiliki sejumlah informasi yang 

berkaitan dengan dinamika harga saham agar bisa mengambil keputusan 

tentang saham perusahaan yang layak untuk dipilih. Informasi yang sahih 

tentang kinerja keuangan perusahaan, manajemen perusahaan, kondisi 

ekonomi makro, dan informasi relevan lainnya diperlukan untuk menilai 

saham secara akurat. Penilaian saham secara akurat bisa meminimalkan 

resiko sekaligus membantu investor mendapatkan keuntungan wajar, 

mengingat investasi saham di pasar modal merupakan jenis investasi yang 

beresiko tinggi meskipun menjanjikan keuntungan relatif besar. Investasi di 

pasar modal sekurang-kurangnya perlu memperhatikan dua hal, yaitu: 

keuntungan yang diharapkan dan resiko yang mungkin terjadi. Ini berarti 

investasi dalam bentuk saham menjanjikan keuntungan yang besar sekaligus 

beresiko. Oleh karena itu perusahaan berusaha berkembang dan 

menunjukkan kinerja yang lebih baik dimata investor.  

Semakin berkembangnya kegiatan pengembangan perusahaan tentunya 

membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan dana 

tersebut tentunya diperlukan usaha untuk mencari tambahan dana (berupa 

fresh money) untuk disuntikan ke dalam perusahaan sebagai pengganti 
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ataupun sebagai penambah dana yang sedang dijalankan ataupun untuk 

pengembangan dan perluasan bidang usaha.  

Dalam rangka pemenuhan dana tersebut selain mencari pinjaman, 

merger, perusahaan dapat mencari tambahan modal dengan cara mencari 

pihak lain yang berpartisipasi dalam menanamkan modalnya. Hal ini dapat 

dilakukan dengan penjualan sebagian saham dalam bentuk efek kepada 

masyarakat luas. Usaha ini dikenal dengan istilah penawaran umum (go 

public) di pasar modal.  

Perusahaan yang go public dapat menjualbelikan saham secara luas di 

pasar sekunder. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh demand dan 

supply antara  pembeli dan penjual. Biasanya demand dan supply ini 

dipengaruhi baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor 

internal merupakan faktor yang berhubungan dengan tingkat kinerja 

perusahaan yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan, seperti 

besarnya dividen yang dibagi, kinerja manajemen perusahaan, prospek di 

masa yang akan datang, rasio utang dan equity. Faktor eksternal yaitu hal-hal 

di luar kemampuan manajemen perusahaan untuk mengendalikannya, seperti 

munculnya gejolak politik, perubahan kurs, laju inflasi yang tinggi, tingkat 

suku bunga deposito dan lain-lain.  

Investor yang menanamkan dananya pada saham-saham perusahaan 

sangat berkepentingan terhadap laba saat ini dan laba yang diharapkan di 

masa yang akan datang serta adanya stabilitas laba. Sebelum menanamkan 

dananya investor melakukan analisis terhadap kemampuan perusahaan untuk 
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menghasilkan laba. Mereka berkepentingan atas informasi yang berhubungan 

dengan kondisi keuangan yang berdampak pada kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividen untuk menghindari kebangkrutan. Oleh karena itu, 

investor hanya akan menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang 

mempunyai reputasi baik. Perusahaan yang mempunyai reputasi baik adalah 

perusahaan yang mampu memberikan dividen secara konstan kepada 

pemegang saham. Semakin meningkatnya laba yang diterima perusahaan 

maka semakin tinggi pula kemampuan membayar dividen  perusahaan 

kepada pemegang saham.  

Setiap perubahan dalam kebijakan pembayaran dividen akan memiliki 

dua dampak yang berlawanan. Apabila dividen akan dibayarkan semua, 

kepentingan cadangan akan terabaikan. Sebaliknya apabila laba akan ditahan 

semua, maka kepentingan pemegang saham akan uang kas akan terabaikan.  

Pembagian dividen sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku investor 

yang lebih memilih dividen tinggi yang mengakibatkan retained earning 

menjadi rendah. Investor beranggapan bahwa dividen yang diterima saat ini 

lebih berharga dibandingkan capital gain yang diperoleh dikemudian hari. 

Penelitian yang dilakukan Soetjipto (1997) dalam Mulyono (2000) tentang 

pengaruh pengumuman dividen terhadap return saham di Bursa Efek 

Indonesia, menyimpulkan umumnya pengumuman dividen tidak mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham.  

Studi dari Purnomo (1998) sampai pada suatu kesimpulan bahwa earning 

per share (EPS) berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Hasil 
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penelitian yang dilakukan Damayanti (2001) menunjukkan bahwa dividend 

payout ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan 

earning per share tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya memotivasi peneliti 

untuk meneliti kembali mengenai pengaruh dividend payout ratio, earning 

per share  terhadap harga saham.  

Alasan peneliti mengambil tingkat dividend payout ratio dan earning per 

share sebagai variabel adalah sebagai berikut: pertama, semakin 

berkembangnya pasar modal di Indonesia menuju ke arah yang efisien 

dimana semua informasi yang relevan bisa dipakai sebagai masukan untuk 

menilai harga saham. Kedua, kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih per lembar saham dan kemampuan perusahaan membagikan dividen 

merupakan indikator fundamental keuangan perusahaan, yang seringkali 

dipakai sebagai acuan untuk mengambil keputusan investasi dalam saham. 

Dan sebelum memutuskan investasi untuk membeli saham suatu perusahaan, 

investor memerlukan berbagai informasi yang akan dianalisis guna 

pengambilan keputusan yang tepat, Dua jenis informasi yang merupakan 

sinyal penting untuk menilai prospek perusahaan yaitu laba dan dividen. 

Informasi yang berkaitan dengan  dividen meliputi dividend per share dan 

dividend payout ratio. Oleh karena itu peneliti memberikan judul:  
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”PENGARUH DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR), EARNING PER 

SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dengan latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah dividend payout ratio (DPR) dan earning per share (EPS)  

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan manufaktur.  

2. Manakah diantara variabel dividend payout ratio, earning per share yang 

paling dominan pengaruhnya terhadap harga saham.  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor 

dividend payout ratio dan earning per share  terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur di BEI.   

2. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

harga saham  antara dividend payout dan earning per share. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

      Penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk 

 memperoleh gelar  Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas 

 Muhammadiyah Surakarta tapi yang terpenting bagi penulis adalah 

 penulis dapat mengimplementasikan apa yang telah penulis dapat dari 

 perguruan tinggi ini dan salah satunya adalah tercapainya skripsi ini.   

2. Bagi Perusahaan 

 Dividend payout ratio (DPR) dan earning per share (EPS) dapat 

 digunakan sebagai alat untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

 menghasilkan laba bersih per lembar saham dan kemampuan perusahaan 

 membagikan dividen. 

3.  Bagi Investor 

  Dividend payout ratio (DPR) dan earning per share (EPS) dapat 

 digunakan untuk pengambilan keputusan investasi bagi investor. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran singkat dan memudahkan pemahaman  atas 

skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut ini  penulis akan 

menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi yang  dalam 

perumusannya dituangkan dalam lima bab dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 
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Bab I Pendahuluan membahas tentang pokok-pokok permasalahan dari 

penulisan skripsi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori-teori yang relevan 

dengan berpijak dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang relevan dengan 

masalah penelitian yaitu pengertian  pasar modal, peranan pasar modal, 

manfaat pasar modal, lembaga penunjang pasar modal, instrumen pasar 

modal, pengertian dan jenis-jenis saham, harga saham, dividend payout ratio 

dan earning per share, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

 Bab III Metode Penelitian memberikan penjelasan yang berhubungan  

dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dalam bab ini akan dijelaskan 

tentang cara-cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas permasalahan 

yang akan diajukan yaitu meliputi populasi dan sampel penelitian, sumber 

data dan jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data. 

 Bab IV Analisis data dan Pembahasan mengurai tentang data-data 

yang telah dikumpulkan yang meliputi deskripsi data, analisis data,  pengujian 

hipotesis dan pembahasan. 

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang 

berisi simpulan, keterbatasan atau kendala-kendala dalam penelitian, serta 

saran-saran  dan implikasi bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berdasarkan latar belakang masalah pada bab sebelumnya, maka 

pada bab ini akan membahas beberapa teori yaitu pengertian pasar modal, 

peranan pasar modal, manfaat pasar modal, lembaga penunjang pasar  

modal, instrumen pasar modal, pengertian dan jenis-jenis saham, harga 

saham, dividend payout ratio, earning per share, penelitian terdahulu 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

 

A. Pengertian Pasar Modal 

Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia no. 8 tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkanya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan pengertian 

pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisir, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan 

semua lembaga parantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-

surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu 

pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi, 

dan jenis surat berharga lainya dengan memakai jasa perantara pedagang 

efek. 
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Menurut Husnan (1996: 3) pengertian pasar modal adalah pasar 

berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan 

baik dalam surat tanda hutang (obligasi) maupun surat tanda 

kepemilikan. Sedangkan Riyanto (1996: 219) menyatakan pasar modal 

adalah pasar dalam pengertian abstrak yang mempertemukan calon 

pemodal (investor) dengan perusahaan yang menerbitkan surat berharga 

di pasar modal (emiten) yang membutuhkan dana jangka panjang.  

 

B. Peranan Pasar Modal 

Menurut Sunariyah (2003: 7), peranan pasar modal pada suatu 

negara dapat dilihat dari 5 (lima) segi yaitu 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk 

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual belikan. 

2. Pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal untuk 

menentukan hasil (return) yang diharapkan. 

3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual 

kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainya. 

4. Menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

perkembangan suatu perekonomian. 

5. Mengurangi biaya informasi dari transaksi surat berharga. 
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Peranan pasar modal dalam suatu perekonomian  negara, menurut 

Sunariyah (1996: 5) adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi Tabungan (Saving Function) 

Bagi penabung, metode yang akan digunakan sangat dipengaruhi oleh 

kemungkinan rugi sebagai berikut penurunan nilai mata uang, inflasi dan 

risiko hilang, sehingga perlu memikirkan alternatif selain menabung 

yaitu investasi. Surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal 

memberi jalan yang begitu murah dan mudah, tanpa risiko adanya 

penurunan nilai mata uang untuk menginvestasikan dana. Dana tersebut 

dapat digunakan untuk memperbanyak jasa dan produk di suatu sektor 

perekonomian. 

2. Fungsi Kekayaan (Wealth Function) 

Pasar modal adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan dalam jangka 

panjang dan jangka pendek sampai dengan kekayaan tersebut dapat 

dipergunakan kembali, cara ini lebih baik karena kekayaan itu tidak 

mengalami (penyusutan) seperti aktiva lain. Surat berharga mempunyai 

kekuatan beli (purchasing power) pada masa yang akan datang. 

3. Fungsi Likuiditas (Liquidity Function) 

Kekayaan yang disimpan dalam surat-surat berharga, bisa dilikuidasi 

melalui pasar modal dengan risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan 

aktiva lain proses likuidasi surat berharga dengan biaya relatif murah dan 

lebih cepat. Dengan kata lain, pasar modal adalah ready market untuk 

melayani pemenuhan likuiditas para pemegang saham surat berharga. 
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Apabila dibandingkan dengan uang masih lebih likuid uang tapi 

kemampuan uang dalam menyimpan kekayaan lebih rendah 

dibandingkan surat berharga. Hampir semua mata uang negara-negara 

yang ada di dunia mengalami inflasi struktural, yang mengakibatkan daya 

beli uang semakin lama akan semakin menurun (devaluasi). Oleh karena 

itu, masyarakat lebih memilih instrumen pasar modal sampai mereka 

memerlukan dana untuk dicairkan kembali. 

4. Fungsi pinjaman ( credit Function ) 

Pasar modal merupakan fungsi pinjaman untuk konsumsi atau investasi. 

Pinjaman merupakan hutang kepada masyarakat. Pasar modal bagi suatu 

perekonomian negara merupakan sumber pembiayaan pembangunan dari 

pinjaman yang dihimpun dari masyarakat. Pemerintah lebih mendorong 

pertumbuhan pasar modal untuk mendapatkan dana yang lebih mudah 

dan murah. Karena, melihat kenyataan bahwa pinjaman dari bank dunia 

mempunyai tingkat bunga yang relatif tinggi. Selain itu, perusahaan juga 

menjual obligasi di pasar modal untuk mendapatkan dana dengan biaya 

bunga rendah dibandingkan dengan bunga dari bank. Dana tersebut dapat 

dipakai untuk ekspansi atau sebagai jaminan dividen terhadap pemegang 

saham. 

 

C. Manfaat Pasar Modal 

Menurut Sartono (1996: 43-45) manfaat pasar modal dapat dilihat 

dari beberapa pihak yang berkepentingan dengan pasar modal. 
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1. Bagi Emiten 

Pasar modal sebagai alternatif untuk menghimpun dana masyarakat bagi 

emiten memberikan banyak manfaat. Dalam kondisi dimana debt to 

equity ratio perusahaan telah tinggi maka akan sulit menarik pinjaman 

baru dari bank oleh karena itu pasar modal menjadi alternatif lain. 

Adapun manfaat bagi emiten adalah : 

a. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar, dan sekaligus 

diterima oleh emiten pada saat perdana. 

b. Solvabilitas perusahan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan 

dan ketergantungan terhadap bank kecil. Jangka waktu penggunan 

dana tidak terbatas. 

c. Cash flow hasil penjualan saham biasanya akan lebih besar daripada 

harga nominal perusahaan. Emisi saham sangat cocok untuk 

membiayai perusahaan. 

d. Tidak ada beban finansial yang tetap, profesionalisme manajemen 

meningkat. 

2. Bagi Pemodal 

Investasi di pasar modal juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan investasi pada sektor perbankan. Melalui pasar modal investor 

dapat memilih berbagai jenis efek yang diinginkan. Adapun manfaat 

pasar modal bagi investor adalah : 
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a. Nilai investasi berkembang mengikuti perkembangan ekonomi yang 

akan tercermin pada meningkatnya harga saham dan menjadi capital 

gain. 

b.  Sebagai pemegang saham investor memperoleh dividen dan sebagai 

pemegang obligasi memperoleh bunga tetap setiap tahun. 

c. Bagi pemegang saham mempunyai hak suara dalam RUPS. 

d. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi sehingga dapat 

mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. 

e.  Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen. 

3. Bagi Lembaga Penunjang 

Berkembangnya pasar modal juga akan mendorong perkembangan 

lembaga penunjang menjadi lebih profesional  dalam memberikan 

pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing. Manfaat lain dari 

berkembangannya pasar modal adalah munculnya lembaga-lembaga 

penunjang baru sehingga semakin bervariasi, likuiditas efek semakin 

tinggi. 

4. Bagi Pemerintah 

Perkembangan pasar modal merupakan alternatif lain sebagai sumber 

pembiayaan penbangunan selain dari sektor perbankan dan tabungan 

pemerintah. Pembangunan yang semakin pesat memerlukan dana yang 

semakin besar pula, untuk itu perlu dimanfaatkan potensi dana 

masyarakat. Manfaat yang langsung dirasakan pemerintah adalah: 
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a. Sebagai sumber pembiayaan BUMN sehingga tidak lagi tergantung 

pada subsidi dari pemerintah. 

b. Manajemen badan usaha menjadi lebih baik dan dituntut lebih 

profesional. 

c. Meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, penghematan devisa bagi 

pembiayaan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. 

 

D. Lembaga Penunjang Pasar Modal 

Sebagai suatu bisnis yang berdampak sosial sangat luas, pasar modal 

melibatkan banyak orang dan lembaga. Masing-masing pihak mempunyai 

peranan dan fungsi yang berbeda-beda dan saling menunjang kepentingan 

pihak lainnya. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pasar modal 

Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal, adalah: 

a. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 

Bapepam merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas, 

pertama mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga 

saham (efek) dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, 

wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan 

masyarakat umum. Kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap lembaga-lembaga dan profesi-profesi penunjang yang terkait 

dalam pasar modal. Ketiga, memberi pendapat kepada Menteri 

Keuangan mengenai pasar modal beserta kebijakan operasionalnya. 
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b. Pelaksana Bursa (Bursa Efek) 

Bursa efek adalah yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem 

dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek  

pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara 

mereka. Sekarang ini Indonesia mempunyai 3 tempat bursa efek yaitu 

Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Surabaya dan bursa paralel di 

Jakarta. 

c. Perusahaan Yang Go Publik (Emiten) 

Emiten adalah pihak yang melakukan emisi atau yang telah melakukan 

penawaran umum surat berharga. Pihak ini membutuhkan dana guna 

untuk membelanjai operasi maupun rencana investasi. 

d. Perusahaan Efek  

Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha 

untuk beberapa kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara 

pedagang efek, manajer investasi atau penasehat investasi. 

e. Lembaga Kliring dan Penyelesaian Penyimpangan 

Adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan kliring dan 

penyelesaian transaksi yang terjadi di bursa efek, penyimpangan efek 

serta penitipan harta untuk pihak lain. 

f. Reksa Dana 

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek 

oleh manajer investasi. Jadi, perusahaan reksa dana adalah pihak yang 
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kegiatan utamanya melakukan investasi kembali (reinvesment) atau 

perdagangan efek. Ada 2 macam reksa dana yaitu reksa dana terbuka 

dapat menjual kembali sahamnya kepada reksa dana, dan reksa dana 

wajib membeli kembali saham-saham tersebut. Sebagian efek reksa 

dana diperdagangkan tertutup, dimana reksa dana tidak wajib membeli 

kembali saham-sahamnya. 

g. Lembaga Penunjang Pasar Modal 

Lembaga penunjang pasar modal meliputi : 

1) Tempat Penunjang Pasar modal 

Pihak yang menyelenggarakan penyimpanan harta dalam penitipan 

untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak tanpa 

mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. 

2) Biro Administrasi Efek 

Adalah pihak yang berdasarkan dengan emiten secara teratur 

menyediakan jasa-jasa pembukuan, transfer dan pencatatan, 

pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikasi / 

laporan tahunan emiten. 

3) Wali Amanat (Trust Agent) 

Pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh 

pemegang obligasi atau sertifikat kredit. 
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4) Penanggung (Guarantor) 

Adalah pihak yang menanggung kembali jumlah pokok dan atau 

bunga emisi obligasi atau sekuritas kredit dalam hal emiten cidera 

janji. 

h. Profesi Penunjang Pasar Modal 

Profesi pasar modal meliputi : 

1) Akuntan publik 

Tugas mereka adalah memeriksa laporan keuangan perusahaan dan 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan tersebut 

berdasarkan asumsi bahwa perusahaan telah menyediakan semua 

data yang diperlukan. 

2) Jasa notaris  

Jasa notaris diperlukan dibutuhkan antara lain dalam hal : 

a) Membuat acara rapat umum pemegang saham (RUPS). 

b) Menyusun pernyataan keputusan dalam RUPS. 

c) Membuat akta perubahan anggaran dasar emiten. 

d) Membuat perjanjian penjamin emisi efek. 

3) Konsultan Hukum 

Fungsi konsultan hukum adalah memberikan pendapat tentang : 

a) Anggaran data emiten beserta perubahanya. 

b) Ijin usaha emiten. 

c) Bukti pemilikan harta kekeyaan emiten. 

d) Perikatan oleh emiten terhadap pihak lain. 
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i. Pemodal (Investor) 

Adalah pihak perorangan maupun lembaga yang menanamkan 

modalnya dalam aspek-aspek yang diperdagangkan di pasar modal. 

 

E. Instrumen Pasar Modal 

a. Saham 

Adalah penyertaan modal dalam pemilikan suatu perseroan terbatas 

(PT) yang biasa disebut Emiten. 

Ada 2 macam saham Sunariyah (2003) yaitu : 

1) Saham biasa, adalah suatu tanda penyertaan pemilikan seseorang 

atau badan dalam suatu perusahaan. 

2) Saham preferen, adalah saham yang memberikan prioritas pilihan 

kepada pemegang saham tersebut. 

b. Obligasi 

Merupakan pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh 

perusahaan penerbit obligasi dari emiten. 

c. Derivatif dari efek 

Terdiri dari efek yang diturunkan dari instrument efek yang lain yang 

disebut Underlying. Ada beberapa macam instrument derivative di 

Indonesia, Right, waran, sertifikat dana. 
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F.  Pengertian Saham dan jenis-jenis saham 

Definisi saham adalah selembar kertas yang menunjukkan hak 

pemodal (yaitu yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian 

dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas 

tersebut Husnan (1993), menurut pendapat lain saham adalah surat tanda 

penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas, dimana dengan 

memilikinya manfaat yang akan diperoleh antara lain dividen, capital 

gain maupun manfaat finansial.  

Adapun jenis-jenis saham yang diperdagangkan di bursa efek adalah 

sebagai berikut:  

a. Saham biasa (common stock), jenis saham yang tidak memiliki hak 

melebihi jenis-jenis saham lainnya. Pemegang saham biasa akan 

memperoleh keuntungan (dividen) hanya apabila perusahaan 

memperoleh laba. Ada beberapa karakteristik dari saham biasa 

diantaranya: 

1)  Saham biasa tidak menjanjikan pendapatan yang bersifat tetap dan 

pasti. Pendapatan saham biasa dapat berasal dari penerimaan 

dividen dan selisih antara harga jual dengan harga beli saham. 

2)  Pemilik atau pemegang saham akan memiliki hak untuk ikut serta 

dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan.  
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3)  Saham biasa tidak memiliki jatuh tempo tertentu, dengan demikian 

emiten tidak mempunyai tanggung jawab untuk membayar kembali 

harga pembelian saham yang telah diterbitkannya 

b. Saham preferen (preferen stock), adalah jenis saham yang 

memberikan hak istimewa kepada pemiliknya, saham preferen 

mempunyai sifat gabungan antara obligasi (bond) dan saham biasa. 

Dibanding saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak 

yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran lebih dahulu jika 

terjadi likuidasi, oleh karena itu saham preferen dianggap mempunyai 

karakteristik. Beberapa karakteristik dari saham preferen adalah 

sebagai berikut:   

1)  Hak untuk menerima dividen terlebih dahulu.  

2) Hak dividen kumulatif, artinya hak kepada pemegang saham 

preferen untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang 

belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima 

dividennya.  

3) Hak preferen pada waktu likuidasi, artinya hak saham preferen 

untuk mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibanding 

saham biasa pada saat terjadi likuidasi.   
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G. Harga Saham  

Harga saham adalah harga pasar saham pada penutupan akhir tahun 

(closing price)  yang diukur dengan nilai mata uang (harga) dimana harga 

saham tersebut akan ditentukan antara kekuatan demand dan supply.  

Harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor intern 

maupun ekstern perusahaan yang menyebabkan harga ini dapat 

mengalami kenaikan atau penurunan. Jika perusahaan memperoleh laba 

besar, maka perusahaan akan dapat membagikan dividen dalam jumlah 

besar dan harga saham diharapkan akan meningkat. Sedangkan saham 

yang banyak diminati juga akan mengalami kenaikan harga. 

Analisa terhadap nilai saham merupakan langkah mendasar yang 

harus dilakukan oleh investor sebelum melakukan investasi. Ada dua 

model yang lazim dipergunakan dalam menganalisa saham, yaitu model 

fundamental dan model teknikal. Menurut Husnan (1996: 285), model 

fundamental, mencoba memperkirakan harga saham dimasa mendatang 

melalui dua cara  yakni: pertama melakukan estimasi nilai faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham di waktu mendatang, dan 

kedua menerapkan hubungan faktor-faktor tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham. Karena itu untuk melakukan evaluasi dan proyeksi 

terhadap harga saham, diperlukan informasi tentang kinerja fundamental 

keuangan perusahaan. 

Banyak teori dan studi empiris yang mendukung pernyataan bahwa 

terdapat pengaruh faktor-faktor fundamental, utamanya pengaruh EPS 
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dan tingkat DPR terhadap harga saham. Informasi tentang laba 

perusahaan sangat diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap 

saham. Laporan keuangan seperti laba perusahaan harus dipakai sebagai 

sumber informasi utama bilamana hendak melakukan analisis yang 

akurat terhadap harga saham. Ketika laba meningkat, maka harga saham 

cenderung naik sedangkan ketika laba menurun, harga saham juga ikut 

menurun.  

Nilai suatu perusahaan bisa dilihat dari harga saham perusahaan 

yang bersangkutan di pasar modal. Harga saham biasanya berfluktuasi 

mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran. Fluktuasi harga saham 

mencerminkan seberapa besar minat investor terhadap saham suatu 

perusahaan, karenanya setiap saat bisa mengalam perubahan seiring 

dengan minat investor untuk menempatkan modalnya pada saham.  

Naik turunnya harga saham yang diperdagangkan di lantai bursa 

ditentukan oleh kekuatan pasar. Jika pasar menilai bahwa perusahaan 

penerbit saham dalam kondisi baik, maka biasanya harga saham 

perusahaan yang bersangkutan akan naik, demikian pula sebaliknya. Jika 

perusahaan dinilai rendah oleh pasar, maka harga saham perusahaan juga 

akan ikut turun bahkan bisa lebih rendah dari harga di pasar sekunder 

antara investor yang satu dengan investor yang lain sangat menentukan 

harga saham perusahaan.  

Leki (1997) dalam Mulyono (2000) melakukan studi tentang 

pengaruh variabel fundamental dan variabel teknikal terhadap harga 
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saham pada industri alat berat atau otomotif dan Allied product yang go 

public untuk periode tahun 1991-1996 pada 10 perusahaan sebagai 

sampel, hasilnya menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel 

fundamental dan variabel teknikal mempengaruhi harga saham. Variabel-

variabel fundamental dan teknikal yang dimaksud meliputi: return of 

investment (ROI), dividend payout ratio (DPR), tingkat bunga, likuiditas, 

volume penjualan saham, harga saham masa lalu, dan capital gain/loss. 

Secara garis besar terdapat dua teknik analisis yang bisa digunakan 

dalam menentukan harga saham, yaitu : 

a. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental mencoba memprediksi harga saham yang akan 

datang dengan memperkirakan nilai-nilai faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang, dan 

menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham. Indikator yang sering digunakan analisis 

fundamental adalah price earning ratio, dividend per share, book 

value, return on equity, return on investment, dan sebagainya. 

b. Analisis Teknikal  

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu yang 

lalu. Analisis teknikal tidak memperhatikan faktor-faktor fundamental 

yang mempengaruhi harga saham.      
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H. Dividend Payout Ratio 

Dividen merupakan aliran kas yang dibayarkan kepada para 

pemegang saham ”equity investors”, sedangkan laba ditahan merupakan 

salah satu dari sumber dana yang paling penting untuk membiayai 

pertumbuhan perusahaan. Setiap perusahaan selalu ingin adanya 

pertumbuhan bagi perusahaan tersebut disatu pihak dan juga dapat 

membayarkan dividen kepada para pemegang saham dilain pihak, tetapi 

tujuan tersebut selalu bertentangan. Sebab kalau makin tinggi tingkat 

dividen yang dibayarkan, berarti makin sedikit laba yang dapat ditahan, 

dan sebagai akibatnya ialah menghambat tingkat pertumbuhan (rate of 

growth) dalam pendapatan dan harga sahamnya. Kalau perusahaan ingin 

menahan sebagian besar dari pendapatannya tetap di dalam perusahaan, 

berarti bahwa bagian dari pendapatan yang tersedia untuk pembayaran 

dividen makin kecil. Persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan 

kepada para pemegang saham sebagai ”cash dividend” disebut dividen 

payout ratio. Pengertian lain Dividend Payout Ratio (DPR) adalah 

perbandingan antara dividend per share dengan earning per share. DPR 

digunakan untuk mengukur berapa rupiah yang diberikan kepada 

pemegang saham dari keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah 

dikurang pajak. Dividen yang mengalami peningkatan dan penurunan 

secara drastis akan berpengaruh langsung terhadap dividend payout ratio 

yang dihasilkan, sehingga investor atau pemegang saham dapat melihat 

bahwasanya perusahaan sukar untuk diprediksi.  
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Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba 

atau menahannya guna diinvestasikan kembali dalam perusahaan. 

Apabila dividen yang dibayarkan secara tunai semakin meningkat, maka 

semakin sedikit dana yang tersedia untuk reinvestasi. Hal ini 

menyebabkan tingkat pertumbuhan masa mendatang rendah dan akan 

menekan harga saham.  

Secara teori, pembagian dividen memberikan sinyal positif kepada 

para investor akan prospek saham karena mengindikasikan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, investor akan 

bereaksi terhadap perubahan dividend payout ratio (DPR). Penurunan 

payout ratio akan ditanggapi negatif karena menggambarkan penurunan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan sebaliknya 

peningkatan payout ratio akan ditanggapi positif oleh investor 

 

I. Earning Per Share 

Earning per share adalah pendapatan perusahaan dari perlembar 

saham yang dijual. EPS didapatkan dari pembagian antara laba setelah 

pajak dengan jumlah lembar saham. Dengan memperhatihan EPS maka 

investor dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi di pasar modal. 

EPS dipengaruhi oleh pendapatan perusahaan. Jika pendapatan 

perusahaan tinggi maka EPS juga akan tinggi, begitu juga sebaliknya. 

Hal ini yang akan mempengaruhi harga saham, karena pergerakan harga 
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saham pengaruh awalnya adalah pendapatan perusahaan Husnan (1998: 

287).  

Besarnya EPS suatu perusahaan bisa diketahui dari informasi 

laporan keuangan perusahaan;  

EPS = 
beredar sahamjumlah 

pajakdan  bungasetelah bersih  laba  

 

Adapun rumusnya sebagai berikut :  

EPS = ( )( )
N

TIVCFCP −−−− 1  

Dimana :  

P  = Penjualan  

FC  = Fixed Cost (biaya tetap)  

VC  = Variable Cost (biaya variabel) s 

I  = Tingkat bunga  

T  = Tingkat pajak  

N  = Jumlah saham yang beredar  

 

J. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Studi empiris tentang fluktuasi harga saham diantaranya dilakukan 

oleh Rosyadi (2002) dengan menggunakan empat rasio keuangan sebagai 

variabel independen. Rasio keuangan tersebut adalah earning per share 

(EPS), return on asset (ROA), debt to equity ratio, dan net profit margin. 

Hasil penelitianya adalah bahwa secara serempak rasio keuangan tersebut 



 

 

27

berpengaruh terhadap perubahan harga saham adalah EPS, ROA dan net 

profit margin. 

Mulyono (2000) meneliti  mengenai earning per share (EPS) dan 

tingkat bunga terhadap harga saham. Hasil dari penelitianya adalah 

bahwa variasi harga saham ditentukan oleh kedua variabel tersebut, yaitu 

perubahan earning per share (EPS) dan tingkat bunga. Menurut 

Mulyono, EPS mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap fluktuasi 

harga saham dan ketika EPS meningkat maka harga saham ikut 

meningkat, demikian sebaliknya.  

Purnomo (1998) meneliti mengenai keterkaitan kinerja keuangan 

dengan harga saham. Hasil dari penelitiannya melaporkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara harga saham dengan indikator kinerja 

keuangan emiten seperti earning per share (EPS), price equity ratio 

(PER), return of equity (ROE), dan dividend per share (DPS).  

Ewijaya dan Indiantoro dalam Mulyono (2000) menunjukkan 

bahwa deviden per lembar saham memberikan pengaruh yang positif 

signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel laba per saham atau 

earning per share tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Akan 

tetapi, secara bersama-sama atau serempak kedua variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan harga saham. 

Rahmawati (2002) meneliti mengenai pengaruh EPS terhadap 

harga saham.Hasil penelitianya adalah bahwa EPS berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Sedangkan Damayanti (2001) meneliti 
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tentang DPR, EPS, dan ROI. Dalam penelitiannya melaporkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara earning per share dengan 

harga saham.  

 

K. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan  perumusan masalah dan hasil penelitian sebelumnya, 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen, variabel independen dalam penelitian ini adalah Dividend 

Payout Ratio (DPR) dan Earnings Per Share (EPS). Sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah harga saham. 

 

L. Hipotesis 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut di atas, maka hipotesis yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

DPR 

EPS 

Harga Saham 
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H1 : Dividend payout ratio (DPR) mempunyai pengaruh positif terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

H2 : Earning per share (EPS) mempunyai pengaruh positif terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai populasi dan sampel 

penelitian, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel penelitian, serta metode analisis data 

yang akan digunakan dalam menganalisis variabel-variabel penelitian.  

A.  Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang go publik dalam ICMD (Indonesian 

Capital Market Directory ) tahun 2008 untuk laporan keuangan tahun 

2005, 2006 dan 2007.  

2. Sampel 

Dalam penelitian ini sampel diambil berdasarkan purposive 

sampling. Sampel yang sengaja dipilih agar dapat mewakili 

populasinya dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham dari perusahaan  

manufaktur yang memperoleh laba pada tahun 2005 sampai tahun 

2007 berturut-turut.  

2) Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham dari perusahaan 

manufaktur yang membayar dividen pada tahun 2005 sampai tahun 

2007 berturut-turut.  
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3) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD). 

 

B.  Sumber Data dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis, 

melainkan diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

yang dikeluarkan oleh BEI. Data yang diperlukan meliputi informasi 

tentang nama perusahaan, laporan keuangan perusahaan dari tahun 2005 

sampai dengan tahun 2007 

Semua data dalam penelitian ini diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) dan Data yang dikumpulkan adalah sebagai 

berikut:  

1. Harga saham per lembar saham pada saat di publikasikan dari tahun 

2005 sampai 2007 yang tercantum dalam laporan keuangan 

perusahaan manufaktur di Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD).  

2. Dividend payout ratio (DPR) per 31 Desember pada tahun 2005 

sampai 2007 yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan 

manufaktur di Indonesian Capital Market Directory (ICMD).  

3. Earning Per Share (EPS) per 31 Desember pada tahun 2005 sampai 

2007 yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan 

manufaktur di Indonesian Capital Market Directory (ICMD).  
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C. Teknik Pengambilan Sampel 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling dengan teknik pengambilan sampel purpossive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mendasarkan pada 

ciri-ciri atau kriteria tertentu. Menurut Sekaran (1992: 235), purpossive 

sampling terkadang sangat penting digunakan dalam mencari 

informasi sasaran spesifik, karena tipe-tipe khusus dari obyek 

penelitian dapat memberikan informasi yang diperlukan dan mereka 

merupakan sekelompok yang bisa memberikan informasi yang 

dibutuhkan. Penulis menggunakan sampling ini karena dalam populasi 

yang ada tidak semua individu mempunyai kesempatan yang sama 

menjadi anggota sampling.  

 

D.   Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai identifikasi variabel-variabel 

dalam penelitian ini beserta pengukurannya. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah harga saham perusahaan manufaktur, sementara 

variabel independennya adalah dividend payout ratio (DPR) dan 

earning per share (EPS). Definisi operasional dan pengukuran 

variabel-variabel tersebut adalah :  

1. Harga saham 

Harga saham adalah harga pasar saham per lembar saham pada saat 

dipublikasikan. 
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2. Dividend payout ratio 

Merupakan persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan 

kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi dividend payout 

ratio yang ditetapkan oleh perusahaan maka semakin kecil dana 

yang tersedia untuk ditanamkan kembali ke dalam perusahaan, 

berarti ini akan menghambat pertumbuhan perusahaan. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut Riyanto (1995: 

266) :  

DPR = 
shareper  Earning
shareper  Dividend  

 

Dalam penelitian ini dividend payout ratio yang dipakai adalah 

DPR yang tercantum dalam laporan keuangan pada akhir tahun 

2005 sampai dengan 2007.  

3. Earning Per Share (EPS). 

Merupakan perbandingan laba bersih per lembar saham dengan 

jumlah saham. Jadi informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan 

besarnya laba bersih yang siap dibagikan bagi semua pemegang 

saham perusahaan.  

Variabel ini diukur dengan menggunakan rumus :  

EPS = 
beredar sahamjumlah 

pajakdan  bungasetelah bersih  laba  

 



34 
 

 

Dalam penelitian ini earning per share yang dipakai adalah EPS 

yang tercantum dalam laporan keuangan pada akhir tahun 2005 

sampai dengan 2007.  

 

E.  Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat analisis regresi linear. 

Untuk menguji pengaruh kedua variabel independen (dividend payout 

ratio (DPR) dan earning per share (EPS)) secara bersama-sama 

(simultan) dan terpisah (parsial) terhadap variabel dependen (harga 

saham), dapat dilihat dari nilai uji signifikansi nilai t dan nilai F dari 

persamaan regresi. Adapun langkah-langkah pengujian secara teoritis 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisa ini untuk memperkirakan nilai dari suatu variabel 

dalam hubungannya dengan variabel-variabel lain yang diketahui. 

Model penelitian regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai 

berikut :  

HS =  α + β1DPR+ β2EPS + e  

Dimana :  

          α  : konstanta  

β1, β2  : koefisien regresi  

DPR  : dividend payout ratio  

EPS  : earning per share  
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2. Uji Hipotesis, yaitu dengan melihat nilai probabilitas dengan alpha. 

Bila nilai probabilitas < alpha, maka hipotesis alternatif diterima. 

Sebaliknya, bila nilai probabilitas > alpha maka hipotesis alternatif 

ditolak. 

3. Goodness of Fit (R2) yang digunakan untuk melihat garis regresi 

secara keseluruhan dan diuji letak kebenaran taksirannya. Dalam 

persamaan itu R² akan menunjukkan nilai yang bisa dijelaskan dan 

yang tidak bisa dijelaskan yang dikenal dengan istilah koefisien 

determinasi. Kecocokan model akan baik bila R² semakin besar atau 

semakin mendekati nilai satu, yang menunjukkan ketiga variabel akan 

semakin besar. Adapun rumus yang digunakan menurut Zainal 

Mustafa (1995: 136) adalah :  

R² = 
∑

∑ ∑ ∑++
2
2211 .......

Y
YXbYXbYXb k  

Batas nilai R² adalah 0 < R² < 1  

a. Apabila R² = 1 berarti besarnya pengaruh variabel Y sebesar 

100% sehingga tidak ada faktor yang mempengaruhi.  

b. Apabila R² = 0 berarti variabel, tidak berpengaruh terhadap 

variabel Y.  

4. Uji asumsi dasar klasik digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

gejala multicolinearity, autokoleration dan heteroskedasticity diantara 

variabel-variabel bebas Gujarati dan Zain (1978: 157).  
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a. Uji multikolinearitas antar variabel independen, dilakukan 

dengan cara menghitung nilai tolerance dan VIF (varian inflation 

factors). Jika nilai tolerance di bawah 0,10 dan nilai VIF di atas 

10 berarti hal tersebut mengindikasikan adanya fenomena 

multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dihilangkan dengan 

cara menghilangkan salah satu variabel yang memiliki R² yang 

tinggi dari model Gujarati (1978). 

b. Uji autokorelasi, pengujian terhadap adanya gejala autokorelasi 

dalam data yang dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan 

uji Durbin Watson. Pendeteksian gejala autokorelasi dengan 

DW-test adalah sebagai berikut : 

d = 
∑

∑ −−
2

2
1 )(

ei
ee tt  

c. Uji heterokesdatisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu 

cara yang digunakan untuk mendeteksi gejala ini adalah dengan 

pengujian rank korelasi dari Spearman. Kita mendefenisikan 

koefisien rank korelasi dari Spearman sebagai :  

=sr 1-6 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−
∑

)1( 2

2

NN
id

 

di mana di= perbedaan dalam rank yang ditepatkan pada dua 

karakteristik yang berbeda dari individual atau fenomena ke i dan 
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N = banyaknya individual atau fenomena yang di rank. Koefisien 

rank korelasi tadi dapat digunakan untuk mendeteksi 

heterokedastisitas sebagai berikut : Asumsikan Yi= β0 + β1Xi + e.  

Langkah I  Cocokkan regresi terhadap data mengenai Y da X 

dan dapatkan residual .  

Langkah II Dengan mengabaikan tanda dari , yaitu dengan 

mengambil nilai mutlaknya ||, meranking baik harga 

mutlak || dan Xi sesuai dengan urutan yang 

meningkat atau menurun dan menghitung koefisien 

rank korelasi Spearman yang telah diberikan 

sebelumnya tadi.  

Langkah III  Dengan mengasumsikan bahwa koefisien rank 

korelasi populasi adalah nol dan N > 8, signifikan 

dari rs yang disampel dapat diuji dengan pengujian t 

sebagai berikut :  

t = 
21

2

s

s

r

Nr

−

−
 

dengan derajat kebebasan = N – 2.  

Jika nilai t yang dihitung melebihi nilai t kritis, kita bisa 

menerima hipotesis adanya heteroskedastisitas; demikian juga 

sebaliknya. Jika model regresi meliputi lebih dari satu variabel X, 

rs dapat dihitung antara || dan tiap-tiap variable X secara terpisah 

dan dapat diuji untuk tingkat penting secara statistik dengan 
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pengujian t yang diberikan di atas. Pengolahan atau analisa data 

selanjutnya dalam penelitian ini digunakan bantuan program 

statistik SPSS 10 for   Windows.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

Penelitian  bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor dividend 

payout ratio (DPR) dan earning per share  (EPS) terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur di BEI. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang go publik dalam ICMD 

(Indonesian Capital Market Directory ) tahun 2008 untuk laporan keuangan 

tahun 2005, 2006 dan 2007.  Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive 

sampling, adapun kriteria pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 di 

bawah ini. 

Tabel 4.1 
Proses Pengambilan Sampel 

 
No  Kriteria Jumlah 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2005 sampai tahun 
2007  
Perusahaan manufaktur yang tidak memperoleh 
laba pada tahun 2005 sampai tahun 2007 berturut-
turut.  
Perusahaan manufaktur yang memperoleh laba 
pada tahun 2005 sampai tahun 2007 berturut-
turut.  
Perusahaan manufaktur yang tidak membayar 
dividen pada tahun 2005 sampai tahun 2007 
berturut-turut.  
 

 
142 

 
 

(74) 
 
 

68 
 
 

(45) 

 Jumlah sampel 23 
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Jumlah perusahaan sampel yang sesuai dengan kriteria pengambilan 

sampel tersebut sejumlah 23 perusahaan. Untuk perhitungan data disusun 

secara panel (pooled data) jadi jumlah data observasi adalah 46 (23 x2).  

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model lag atau model 

prediksi, jadi data dividend payout ratio dan earning per share yang digunakan 

adalah data tahun 2005 dan 2006, sedangkan untuk data harga saham yang 

digunakan adalah data tahun 2006 dan 2007. Berdasarkan data sampel yang 

diperoleh, dibawah ini akan disajikan deskripsi data yang digunakan dalam 

penelitian. Secara rinci deskripsi data disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 
Deskripsi Data  

Variabel Mean  Std Deviasi Minimum Maksimum
DPR 
EPS 
Harga saham 

31,27
637,33

8306,80

21,07
1056,63

14699,66

0,29 
6 

80 

76,64
4130

55000
Sumber : data yang diolah 

Hasil deskriptif statistik pada tabel 4.1 di atas diketahui nilai mean 

untuk variabel DPR adalah sebesar 31,27 dengan standar deviasi sebesar 

21,07, nilai terendah sebesar 0,29 dan nilai tertinggi sebesar 76,64. Nilai mean 

untuk variabel EPS adalah sebesar 637,33 dengan standar deviasi sebesar 

1056,63, nilai terendah sebesar 6 dan nilai tertinggi sebesar 4130. Nilai mean 

untuk variabel harga saham  adalah sebesar 8306,80 dengan standar deviasi 

sebesar 14699,6, nilai terendah sebesar 80 dan nilai tertinggi sebesar 55000.  
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B. Pengujian Asumsi Klasik 

 Untuk mengetahui parameter dalam model yang digunakan adalah 

shahih maka penelitian harus diuji mengenai asumsi klasik dari regresi model 

sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap asumsi normalitas, 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Untuk menguji/ 

mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik menggunakan alat bantu 

komputer program SPSS 10. 

1. Uji Normalitas 

 Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan Kolmogorov-

Smirnov terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel  Z hitung Sign Kesimpulan 

Residual  1,012 0,258 Normal 

 

Hasil uji normalitas pada tabel 4.2, menunjukan bahwa nilai probabilitas 

pada jumlah sampel (N) sebesar 46 adalah 0,258, hal ini menunjukan 

bahwa nilai 0,258 > 0,05, berarti sebaran data berdistribusi normal.  

 
2. Uji Multikolinieritas 

 Multikolinieritas terindikasi apabila terdapat hubungan linier 

diantara variabel independen yang digunakan dalam model. Metode untuk 

menguji adanya multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance value atau 
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Variance Inflation Factor (VIF). Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai 

VIF semua variabel independen dibawah nilai 10 dan tolerance value 

diatas 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas dalam model regresi sehingga model tersebut reliable 

sebagai dasar analisis. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji  Multikolinieritas 

Variabel  Tolerance VIF Kesimpulan  

DPR 

EPS 

0,890 

0,890 

1,124 

1,124 

Bebas Multikolinieritas 

Bebas Multikolinieritas 

            Sumber: Hasil Pengolahan Data  

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedatisitas adalah keadaan dimana varian setiap variabel 

gangguan (disturbance term) yang dibatasi oleh nilai tertentu pada 

variabel-variabel bebas tidak berbentuk nilai konstan yang sama dengan 

σ2. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah heteroskedatisitas akan 

dilakukan pengujian dengan uji Glejsers. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel  t hitung P Kesimpulan  

DPR 

EPS 

0,478 

1,283 

0,635 

0,206 

Bebas Heteroskedastisitas 

Bebas Heteroskedastisitas 

     Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS           
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 Hasil uji Glejser pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan nilai 

probabilitas dari kedua variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan untuk kedua variabel tidak ada masalah heteroskedastisitas 

atau dengan kata lain kedua variabel bebas mempunyai kesamaan varians 

(homoskedastisitas). 

4. Autokorelasi 

 Auto korelasi menggambarkan adanya korelasi berurutan antara 

unsur-unsur variabel gangguan (disturbance term) dalam suatu rangkaian 

data runtun waktu (time series). Untuk melihat adanya auto korelasi dalam 

penelitian ini digunakan metode Durbin-Watson (D-W). Hasil perhitungan 

berdasarkan bantuan komputer diperoleh hasil yang dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model D-W dL dU 4-dU Hasil 

Nilai 1,792 1,43 1,62 2,38 Bebas auto 

Sumber : Hasil olah data 

Hasil dari tabel diatas nilai D-W berada diantara dU sampai 4-dU  

(1,62 ≤ 1,792 ≤ 2,38) berarti berdasarkan pengujian autokorelasi dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model 

penelitian ini.  
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C. Pengujian Hipotesis 

Analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan untak mengetahui ada 

tidaknya pengaruh DPR dan EPS terhadap harga saham. Analisis ini dilakukan 

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Untuk perhitungan 

analisis data, dilakukan transformasi model yaitu dengan membuat logaritma 

natural pada data-data yang digunakan dalam penelitian ini, karena pada 

model awal (sebelum di transformasi dalam bentuk logaritma natural) pada 

variabel EPS terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil analisis dapat dilihat 

sebagai berikut.  

Tabel 4.7 
Rangkuman Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel  Koef. Regresi Std. Error  t-hitung P value 
Konstanta  3,496 0,613 5,707 0,000
DPR 0,102 0,140 0,730 0,469
EPS 0,742 0,110 6,767 0,000
R-Squared 0,564 
Adj. R-Squared  0,544 
F-Hitung 27,882 
Probabilitas F 0,000 

Keterangan : Diolah dari data sekunder, 2008 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil pengolahan data untuk regresi linier berganda dengan 

menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel 4.6 di atas. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = 3,496 + 0,102 DPR + 0,742 EPS 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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a. Nilai konstanta bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa apabila 

variabel DPR dan EPS konstan, maka harga saham sebesar 3,496.  

b. Koefisien regresi variabel DPR (b1) bernilai positif yaitu sebesar                    

0,102. Hal ini menunjukkan apabila DPR meningkat akan 

meningkatkan harga saham, dengan asumsi variabel bebas lainnya 

konstan. 

c. Koefisien regresi variabel EPS (b2) bernilai positif yaitu sebesar                   

0,742. Hal ini menunjukkan apabila EPS meningkat akan 

meningkatkan harga saham, dengan anggapan variabel bebas lainnya 

konstan. 

2. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-

masing variabel independen secara individu. Pengujian regresi digunakan 

pengujian dua arah (two tailed test) dengan menggunakan α = 5% yang 

berarti bahwa tingkat keyakinan adalah sebesar 95%. Hasil perhitungan uji 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

Tabel 4.8 

Rangkuman Hasil Uji t 

Variabel  t-hitung P value Critical 

Value 

Kesimpulan

DPR 

EPS 

0,730 

6,767 

0,469 

0,000 

0,05 

0,05 

Ha ditolak 

Ha diterima 

      Keterangan : Diolah dari data sekunder, 2008 
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Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7 di atas diperoleh hasil bahwa 

untuk variabel EPS mempunyai nilai probabilitas dibawah 0,05 yaitu 

sebesar 0,000, berarti P < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya 

variabel EPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Sedangkan untuk variabel DPR mempunyai nilai probabilitas lebih besar 

dari 0,05 yaitu sebesar 0,469, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel DPR tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga saham. 

3. Uji F (Secara Bersama-sama) 

Uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel DPR dan EPS 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Harga saham. Dari hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 27,882 

dengan probabilitas sebesar 0,000, karena nilai probabilitas Fhitung (0,000) 

lebih kecil dari 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian 

terbukti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari DPR dan EPS secara 

bersama-sama terhadap Harga saham. 

4. Uji R2 

Hasil perhitungan untuk nilai R2 dengan bantuan program SPSS, 

dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau 

R2 sebesar 0,565. Hal ini berarti 56,5% variasi Harga saham dijelaskan 

oleh variasi perubahan faktor-faktor DPR dan EPS. Sementara sisanya 

sebesar 43,5% diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi. 
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D. Pembahasan 

1. Pengaruh Dividend Payout Ratio Terhadap Harga Saham 

Dividend Payout Ratio (DPR) adalah perbandingan antara dividend 

per share dengan earning per share. DPR digunakan untuk mengukur 

berapa rupiah yang diberikan kepada pemegang saham dari keuntungan 

yang diperoleh perusahaan setelah dikurang pajak. Dividen yang 

mengalami peningkatan dan penurunan secara drastis akan berpengaruh 

langsung terhadap dividend payout ratio yang dihasilkan, sehingga 

investor atau pemegang saham dapat melihat bahwasanya perusahaan 

sukar untuk diprediksi. Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk 

membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali dalam 

perusahaan. Apabila dividen yang dibayarkan secara tunai semakin 

meningkat, maka semakin sedikit dana yang tersedia untuk reinvestasi. 

Hal ini menyebabkan tingkat pertumbuhan masa mendatang rendah dan 

akan menekan harga saham. Secara teori, pembagian dividen 

memberikan sinyal positif kepada para investor akan prospek saham 

karena mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. Selain itu, investor akan bereaksi terhadap perubahan 

dividend payout ratio (DPR). Penurunan payout ratio akan ditanggapi 

negatif karena menggambarkan penurunan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas dan sebaliknya peningkatan payout ratio akan 

ditanggapi positif oleh investor.  
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Hasil analisis  menunjukkan bahwa DPR berpengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap harga saham. Ini ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi regresi sebesar 0,469 yang lebih besar dari 0,05. Hasil positif 

menunjukkan bahwa peningkatan DPR ditanggapi positif oleh investor 

atau mempengaruhi kenaikan harga saham, namun secara statistik 

pengaruh tersebut kurang kuat (tidak signifikan). Hasil penelitian tersebut 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2001) yang 

meneliti tentang pengaruh DPR terhadap harga saham. Dalam 

penelitiannya melaporkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara earning per share dengan harga saham.  

2. Pengaruh  Earning per share Terhadap Harga Saham 

Earning per share adalah pendapatan perusahaan dari perlembar 

saham yang dijual. EPS didapatkan dari pembagian antara laba setelah 

pajak dengan jumlah lembar saham. Dengan memperhatihan EPS maka 

investor dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi di pasar modal. EPS 

dipengaruhi oleh pendapatan perusahaan. Jika pendapatan perusahaan 

tinggi maka EPS juga akan tinggi, begitu juga sebaliknya. Hal ini yang 

akan mempengaruhi harga saham, karena pergerakan harga saham 

pengaruh awalnya adalah pendapatan perusahaan. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham, hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,000. 

Pengaruh positif menunjukkan bahwa jika laba per lembar saham naik 

maka akan meningkatkan harga saham. Hasil penelitian ini mendukung 
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penelitian yang dilakukan oleh Rosyadi (2002), Rahmawati (2002), 

Purnomo (1998) dan Mulyono (2000). Hasil dari penelitianya adalah 

bahwa variasi harga saham dipengaruhi earning per share (EPS).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

DPR dan EPS terhadap Harga saham maka dapat dikemukakan beberapa 

simpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa DPR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi regresi 

sebesar 0,469 yang lebih besar dari 0,05.  Hal ini berarti hipotesis pertama 

yang menyatakan “Dividend payout ratio (DPR) mempunyai pengaruh 

positif terhadap harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia” ditolak.  

2. Hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel EPS mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham, hal ini ditunjukkan oleh nilai 

probabilitas dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, berarti P < 0,05. Hal ini 

berarti hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Earning per share (EPS) 

mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham perusahaan manufaktur 

di Bursa Efek Indonesia”, diterima.  

3. Hasil analisis uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 27,882 dengan 

probabilitas sebesar 0,000, karena nilai probabilitas Fhitung (0,000) lebih 

kecil dari 0,05. Sehingga disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan 

dari DPR dan EPS secara bersama-sama terhadap Harga saham. 
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4. Hasil analisis koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,565. Hal ini berarti 

56,5% variasi harga saham dijelaskan oleh variasi perubahan faktor-faktor 

DPR dan EPS. Sementara sisanya sebesar 43,5% diterangkan oleh faktor 

lain yang tidak ikut terobservasi 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik dalam pengambilan 

sampel maupun dalam pengukuran variabel. Beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis perusahaan 

yaitu perusahaan manufaktur. Hal ini mengakibatkan penelitian ini tidak 

bisa digeneralisasi untuk semua jenis perusahaan. 

2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yang 

digunakan untuk memprediksi harga saham, sehingga hanya mampu 

menjelaskan pengaruh terhadap variabel depdenden sebesar 56,5%. 

 

C. Saran 

Berdasarkan simpulan-simpulan diatas, penulis dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Investor di pasar modal, sebaiknya memperhatikan variabel earnings 

per share (EPS) ketika akan melakukan investasi pada saham, karena 

variabel ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.  

2. Bagi peneliti selanjutnya perluas obyek penelitian, tidak hanya pada 
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perusahaan manufaktur, tapi bisa dilakukan pada jenis perusahaan lain 

atau seluruh perusahaan publik yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

3. Bagi penelitian yang akan mengambil tema yang sama, sebaiknya 

menambah jumlah variabel, karena kedua variabel bebas dalam penelitian 

ini hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen 

sebesar 56,5%, berarti masih banyak variabel lain yang dapat 

mempengaruhi harga saham.  
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TABULASI DATA PENELITIAN       
        

2005 2006 2007 
NO Perusahaan DPR EPS DPR EPS DPR EPS 

1 PT. Fast Food Indonesia Tbk 21,61 93 12,95 154 19,58 230
2 PT. Mayora Indah Tbk 0,42 60 0,29 122 0,22 185
3 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 76,64 4130 75,6 3492 89,89 4005
4 PT. Gudang Garam Tbk 50,91 982 47,73 524 33,32 750
5 PT. Sepatu Bata Tbk 7,77 1930 28,05 1551 239,15 2660
6 PT. Colorpark Indonesia Tbk 14,8 26 19,97 25 31,39 32
7 PT. Lautan Luas Tbk 25,29 67 21,03 38 30,47 92
8 PT. Trias Sentosa tbk 51,27 6 54,12 9 79,11 6

9 
PT. Indocement Tunggal Prakarsa 
Tbk 24,88 201 18,63 161 14,99 267

10 PT. Alumindo Ligh Industry Tbk 28,06 121 49,97 270 48,54 103
11 PT. Citra Tubindo Tbk 74,94 919 68,58 2640 68,65 2744
12 PT. Lion Mesh Prima Tbk 9,35 428 10,8 278 8,08 619
13 PT. Lion Metal Works Tbk 27,34 366 25,2 397 25,7 486
14 PT. Sumi Indo Kabel Tbk 27,06 78 24,14 145 39,5 253
15 PT. Astra Graphia Tbk 0,93 27 0,97 41 0,6 53
16 PT. Metrodata Electronics Tbk 37,19 807 29,19 1028 21,42 1400
17 PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 39,52 116 36,22 47 35,62 59
18 PT. Indo Kordsa Tbk 15,06 266 29,49 41 72,42 87
19 PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk 17,51 17 2,11 47 16,3 6
20 PT. Tunas Ridean Tbk 18,57 102 33,29 16 40,42 136
21 PT. United Tractor Tbk 29,82 369 26,05 326 28,65 524
22 PT. Merck Tbk 54,32 2576 51,77 3863 57,57 3995
23 PT. Unilever Indonesia Tbk 63,56 189 55,4 226 64,94 257
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  2005 2006 2007 

Nama Perusahaan Tgl Pub. LK 2005 ClosePrice Tgl Pub. LK 2006 ClosePrice 
Tgl Pub. LK 

2007 ClosePrice 
PT. Fast Food Indonesia Tbk 4-Apr-06 1200 5-Apr-07 2000 4-Apr-08 2500 
PT. Mayora Indah Tbk 29-Mar-06 780 5-Apr-07 1380 31-Mar-08 1150 
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 29-Mar-06 52500 30-Mar-07 57500 31-Mar-08 50000 
PT. Gudang Garam Tbk 29-Mar-06 10500 30-Mar-07 10600 31-Mar-08 7650 
PT. Sepatu Bata Tbk 3-Apr-06 14500 30-Mar-07 15300 31-Mar-08 19000 
PT. Colorpark Indonesia Tbk 29-Mar-06 425 1-May-07 1560 31-Mar-08 1570 
PT. Lautan Luas Tbk 29-Mar-06 570 30-Mar-07 440 31-Mar-08 400 
PT. Trias Sentosa tbk 12-Apr-06 145 5-Apr-07 150 31-Mar-08 172 
PT. Indocement Tunggal Prakarsa 
Tbk 1-Mar-06 4375 22-Mar-07 5200 18-Mar-08 5950 
PT. Alumindo Ligh Industry Tbk 29-Mar-06 355 30-Mar-07 860 31-Mar-08 710 
PT. Citra Tubindo Tbk 29-Mar-06 9000 30-Mar-07 17000 31-Mar-08 30000 
PT. Lion Mesh Prima Tbk 29-Mar-06 1900 30-Mar-07 1610 31-Mar-08 2100 
PT. Lion Metal Works Tbk 29-Mar-06 2050 30-Mar-07 2000 31-Mar-08 2300 
PT. Sumi Indo Kabel Tbk 29-Mar-06 450 30-Mar-07 800 31-Mar-08 1030 
PT. Astra Graphia Tbk 29-Mar-06 305 27-Feb-07 305 27-Feb-08 490 
PT. Metrodata Electronics Tbk 3-Apr-06 85 30-Mar-07 79 31-Mar-08 134 
PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 22-Mar-06 1250 30-Mar-07 2000 28-Mar-08 1900 
PT. Indo Kordsa Tbk 29-Mar-06 990 30-Mar-07 950 27-Mar-08 620 
PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk 29-Mar-06 175 30-Mar-07 230 13-Mar-08 235 
PT. Tunas Ridean Tbk 22-Mar-06 630 30-Mar-07 670 31-Mar-08 1020 
PT. United Tractor Tbk 24-Mar-06 4150 1-Mar-07 6900 28-Feb-08 13500 
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PT. Merck Tbk 28-Mar-06 23200 26-Mar-07 48800 17-Mar-08 53000 
PT. Unilever Indonesia Tbk 29-Mar-06 4250 29-Mar-07 5700 26-Mar-08 6800 



 
 
 
 

 

Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

LNEPS,
LNDPR

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LNHARGAb. 
 

Model Summaryb

.751a .565 .544 1.1593
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), LNEPS, LNDPRa. 

Dependent Variable: LNHARGAb. 
 

ANOVAb

74.947 2 37.474 27.882 .000a

57.792 43 1.344
132.739 45

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LNEPS, LNDPRa. 

Dependent Variable: LNHARGAb. 
 

Coefficientsa

3.496 .613 5.707 .000
.102 .140 .078 .730 .469
.742 .110 .722 6.767 .000

(Constant)
LNDPR
LNEPS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: LNHARGAa. 
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Heterokedastisitas 
 
 

Variables Entered/Removedb

LNEPS,
LNDPR

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ABSRES2b. 
 

Model Summary

.237a .056 .012 .7801
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), LNEPS, LNDPRa. 
 

ANOVAb

1.561 2 .781 1.283 .288a

26.171 43 .609
27.733 45

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LNEPS, LNDPRa. 

Dependent Variable: ABSRES2b. 
 

Coefficientsa

.177 .412 .430 .669
4.516E-02 .094 .075 .478 .635
9.467E-02 .074 .201 1.283 .206

(Constant)
LNDPR
LNEPS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: ABSRES2a. 
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Autocorrelation Test: 
 
 

Variables Entered/Removedb

LNEPS,
LNDPR

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LNHARGAb. 
 

Model Summaryb

.751a .565 .544 1.1593 1.792
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), LNEPS, LNDPRa. 

Dependent Variable: LNHARGAb. 
 

ANOVAb

74.947 2 37.474 27.882 .000a

57.792 43 1.344
132.739 45

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), LNEPS, LNDPRa. 

Dependent Variable: LNHARGAb. 
 

Coefficientsa

3.496 .613 5.707 .000
.102 .140 .078 .730 .469
.742 .110 .722 6.767 .000

(Constant)
LNDPR
LNEPS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: LNHARGAa. 
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Multikolinieritas 
 
 

Variables Entered/Removedb

LNEPS,
LNDPR

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LNHARGAb. 
 

Coefficientsa

.890 1.124

.890 1.124
LNDPR
LNEPS

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: LNHARGAa. 
 

Coefficient Correlationsa

1.000 -.332
-.332 1.000

1.203E-02 -5.11E-03
-5.11E-03 1.968E-02

LNEPS
LNDPR
LNEPS
LNDPR

Correlations

Covariances

Model
1

LNEPS LNDPR

Dependent Variable: LNHARGAa. 
 

Collinearity Diagnosticsa

2.858 1.000 .01 .02 .01
9.540E-02 5.474 .12 .98 .16
4.632E-02 7.855 .87 .00 .83

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) LNDPR LNEPS
Variance Proportions

Dependent Variable: LNHARGAa. 
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Normality Tests 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

46
1.457722E-09

1.1332545
.149
.121

-.149
1.012

.258

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Descriptives 
 

Descriptive Statistics

46 .29 76.64 31.2689 21.0673
46 6 4130 637.33 1056.63
46 80 55000 8306.80 14699.66
46

DPR
EPS
HARGA
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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