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PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS), RETURN ON ASSET (ROA), 

RETURN ON EQUITY (ROE) DAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER) 

TERHADAP HARGA SAHAM 

(Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar Dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2017) 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share 

(EPS), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-

45 di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis 

data yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda yang 

dilakukan dengan IBM SPSS 20 dengan level of significant sebesar 0,5. Sebelum 

dilakukan uji analisis regresi linier berganda dilakukan uji asumsi klasik terlebih 

dahulu agar persamaan regresi yang dihasilkan bersifat BLUE (Best, Linier, 

Unbiased, Estimator). Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 

EPS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham 

perusahaanyang terdaftar pada LQ-45, ROA memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan, ROE memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga 

saham perusahaan yang terdaftar pada  LQ-45 dan DER memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap harga saham perusahaan LQ-45. Secara bersama-sama 

(simultan) EPS, ROA, ROE dan DER berpengaruh terhadap harga saham yang 

terdaftar dalam LQ-45. 

 

Kata Kunci:Earning Per Share (EPS),Debt to Equity Ratio (DER), Harga Saham, 

Return On Asset (ROA), Return On Equity(ROE),. 

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of Earning Per Share (EPS), 

Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), and Debt to Equity Ratio 

(DER) on stock prices in companies listed on the LQ-45 index in Indonesia stock 

exchange. This type of research is classified as quantitative research. The source 

of data in this study is secondary data. The data analysis method used is a multiple 

linear regression analysis method conducted with IBM SPSS 20 with a significant 

level of 0.5. Before testing multiple linear regression analysis the classical 

assumption test was carried out first so that the regression equation produced is 

BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator). Based on the results of data analysis, 

it can be concluded that EPS has a positive and significant influence on the 

company's stock price registered at LQ-45, ROA has a negative influence and is 

not significant, ROE has a positive and insignificant influence on the company's 

stock price listed on LQ-45 and DER has a significant negative effect on the LQ-

45 company stock price. Taken together (simultaneous) EPS, ROA, ROE and 

DER on the stock prices listed in the LQ-45. 
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1. PENDAHULUAN 

Dunia pasar modal menjadi hal yang patut disoroti dalam perekonomian Indonesia 

karena menjadi salah satu faktor penunjang ketersediaan dana dalam 

keberlangsungan kegiatan perindustrian. Pasar modal merupakan tempat 

bertemunya pihak yang berlebih dana (investor) dan pihak yang membutuhkan 

dana (emiten). Ekspansi perusahaan tentu tidak membutuhkan dana yang sedikit, 

dan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan dana internal perusahaan. Banyak 

perusahaannya yang menerbitkan sahamnya atau melakukan IPO (Initial Public 

Offering) untuk mendapatkan tambahan modal. Perusahaan melakukan penawaran 

saham kepada masyarakat atau investor secara perorangan atau melalui pasar 

bursa. Dari hasil penjualan tersebut kemudian menjadi tambahan suntikan modal 

untuk memperluas kegiatan usaha perusahaan. 

Saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya memberikan edukasikepada 

masyarakat mengenai pasar modal dan instrumen-instrumen yang ada di 

dalamnya. Pemerintah selalu berharap jumlah investor di Indonesia dapat 

meningkat. Perlu diketahui bahwa pada kenyataannya banyak masyarakat yang 

belum mengenal pasar modal. Investor yang ada di Indonesia banyak yang berasal 

dari asing, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat akan pasar 

modal itu sendiri. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menarik minat 

investor salah satunya dengan menciptakan regulasi yang tepat perihal penanaman 

modal untuk menarik minat investor lokal maupun asing. Kegiatan investasi telah 

banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan negara, untuk itu diharapkan 

investor di Indonesia dapat terus meningkat sehingga roda perekonomian dapat 

terus berjalan. 

Salah satu instrumen yang paling krusial dalam dunia pasar modal adalah 

harga saham perusahaan. Harga saham yang tinggi mencerminkan tingkat 

keberhasilan perusahaan. Investor memiliki persepsi yang baik pada perusahaan 

yang memiliki harga saham yang tinggisehingga tingkat kepercayaan investor 

terhadap perusahaan tersebut meningkat. Maka dari itu, hal-hal yang dapat 

menyebabkan naik turunnya harga saham sangat penting untuk diketahui investor. 

Indeks harga saham merupakan indikator utama yang menggambarkan 

pergerakan harga saham. Salah satu indeks harga saham yang terdapat dalam BEI 

adalah  Indeks LQ-45. Indeks LQ-45 menggunakan 45 saham yang terpilih 

berdasarkan likuiditas perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan 

(Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001), 45 saham yang masuk dalam LQ-45 

memiliki likuiditas, kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik serta 

memiliki kapitalisasi pasar dan frekuensi perdagangan yang tinggi. 
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2. METODE PENELITIAN 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan terdaftar didalam 

Indeks LQ-45. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan periode 

2014-2017. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan yang 

berada pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel perusahaan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Perusahaan yang dikelompokkan dalam perusahaan yang terdaftar pada indeks 

LQ 45 periode 2014-2017. 

b. Perusahaan masuk berturut-turut dalam indeks LQ45 selama periode 2014-

2017. 

c. Laporan bulanan perusahaan tersebut dapat diperoleh selama periode tahun 

2014-2017. 

d. Laporan bulanan perusahaan berisi data lengkap yang dibutuhkan dalam 

penelitian.  

Berdasarkan Kriteria yang telah ditentukan diatas maka beberapa 

perusahaan yang terpilih sebagai sampel yaitu: 

a. Adaro Energy Tbk. 

b. Astra International Tbk. 

c. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

d. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

e. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

f. Bumi Serpong Damai Tbk. 

g. Jasa Marga (Persero) Tbk. 

h. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

i. United Tractors Tbk. 

j. Unilever Indonesia Tbk. 

k. Wijaya Karya Persero Tbk.  

l. Waskita Karya Persero Tbk. 

Jenis  penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan uji 

hipotesis. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan proses data-

data berupa angka.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 

2010:137). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi Bursa 

Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dengan metode dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari 

dokumen-dokumen yang sudah ada. 

 

http://www.idx.co.id/
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Deskriptif 

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

HS 48 
Rp. 

7.540,41 
Rp.11.675,83 

Rp. 

9.398,8591 
Rp. 1.091,50621 

EPS 48 Rp. 244,39 Rp. 582,46 Rp. 476,3148 Rp. 68,87084 

ROA 48 1,91% 12,40% 7,2723% 2,19824% 

ROE 48 10,69% 30,45% 20,7696% 4,35932% 

DER 48 2,24% 3,89% 2,7008% 0,28105% 

Valid N 

(listwise) 
48 

    

Sumber: Data yang sudah diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan statistik deskriptif dari variabel dependen dan variabel 

independen. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel Harga 

Saham, Earning Per Share, Return On Asset, Return On Equity, Debt to Equity 

Ratio memiliki nilai mean yang lebih besar daripada nilai standar deviasi yang 

berarti masing-masing variabel memiliki sebaran data yang baik. 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Normalitas 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

N 48 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
756,76580331 

Most Extreme Differences 

Absolute 0,091 

Positive 0,064 

Negative -0,091 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,633 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,817 

Sumber: Data yang sudah diolah. 

Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar 0,633 satuan dengan Asymp Sig (2-tailed) 0,817 satuan lebih 

besar dari 0,05 satuan. Artinya data tersebut memenuhi syarat berdistribusi 

normal, maka model regresi dalam penelitian ini dapat dikatakan memenuhi 

asumsi normalitas. 
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3.2.2 Uji Multikolinieritas 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 

Independen 

Tolerance VIF Keterangan 

EPS 0,856 1,168 Tidak terjadi multikolinieritas 

ROA 0,346 2,893 Tidak terjadi multikolinieritas 

ROE 0,330 3,026 Tidak terjadi multikolinieritas 

DER 0,956 1,046 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber: Data yang sudah diolah. 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas di atas, diketahui bahwa tidak ada 

satupun dari variabel yang mempunyai nilai tolerance kurang dari 0,1 satuan. 

Begitu pula dengan nilai VIF masing-masing variabel tidak ada yang lebih besar 

dari 10 satuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa didalam model regresi ini tidak ada 

multikolinieritas antar variabel. 

3.2.3 Uji Autokorelasi 

Tabel 4. Uji Autokorelasi 1 

Model R R 

Squareb 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 
0,995

a 
0,989 0,988 1020,13936 1,251 

Sumber: Data yang sudah diolah. 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai Durbin-Watson pada data awal dapat 

dilihat bahwa angka Durbin-Watson 1,251 satuan yang masih berada dibawah  dL 

= 1,336 satuan yang berarti bahwa model mengalami autokorelasi positif. Karena 

adanya autokorelasi maka nilai standard error dan nilai thitung tidak dapat 

dipercaya sehingga diperlukan pengobatan (Ghozali, 2011:130).  

Pengobatan autokorelasi tergantung dari nilai rho (𝜌) yang dapat 

diestimasi dengan beberapa cara. Dalam penelitian ini metode yang digunakan 

adalah metode Cochrane Orcutt, setelah didapatkan nilai rho sebesar 0,989 satuan 

nilai tersebut kemudian digunakan untuk mentransformasi semua variabel 

penelitian dengan rumus LAGY = Y - (0,384 x Lag(Y)) 

Hasil LAGY dengan level of significance 0,05 (α = 0,05) dengan jumlah 

variabel bebas (k = 4) dan banyaknya data (n = 47) diperoleh nilai dL = 1,336 

satuan dan dU = 1,720 satuan. 

Nilai D- W yang dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 5. Uji Autokorelasi 2 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,976a 0,953 0,951 156,40888 2,056 
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Sumber: Data yang sudah diolah. 

Hasil yang didapatkan dari tabel tersebut setelah dilakukan pengobatan 

yaitu nilai rho sebesar 0,953 satuan dengan hasil autokorelasi sebesar 2,056 satuan 

yang berada diantara dU = 1,720 satuan dan (4 – dU) = 2,280 satuan (dU < 2,056 

< 4 - dU) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 

3.2.4   Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 6. Hasil Uji Glejser 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Cons

tant) 

664,7

65 
917,323 

 
0,725 0,473 

EPS 0,906 1,144 0,129 0,792 0,433 

ROA -1,846 56,416 -0,008 -0,033 0,974 

ROE -3,693 29,096 -0,033 -0,127 0,900 

DER 

-

159,4

66 

265,273 -0,093 -0,601 0,551 

Sumber: Data yang sudah diolah. 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 

0,05 satuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian 

ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

3.2.5   Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 7. Hasil Uji t 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
7972,47

0 
1451,922 

 
5,491 0,000 

EPS 10,545 1,811 0,665 5,822 0,000 

ROA -39,501 89,294 -0,080 -0,442 0,660 

ROE -27,562 46,053 -0,110 -0,598 0,553 

DER 

-

1013,21

1 

419,869 -0,261 -2,413 0,020 

Sumber: Data yang sudah diolah. 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut: 
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Harga Saham = 7.972,470 + 10,545 EPS – 39,501 ROA – 27,562 ROE – 

1.013,211 DER      (1) 

Persamaan regresi diatas memiliki makna sebagai berikut: 

a. Konstanta (α) sebesar 7.972,470 satuan menujukkan bahwa bila semua 

variabel independen sama dengan nol harga saham pada perusahaan yang 

terdaftar dalam indeks LQ-45 periode 2014-2017 bernilai sebesar 7.972,470 

satuan. 

b. Earning Per Share (EPS) mempunyai koefisien regresi dengan arah positif 

dan signifikan sebesar 10,545 satuan yang berarti bahwa jika nilai EPS naik 

senilai 1 satuan maka harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam 

indeks LQ-45 periode 2014-2017 akan naik juga sebesar 10,545 satuan dan 

EPS memiliki pengaruh yang positif signifikan. 

c. Return On Asset (ROA) mempunyai koefisien dengan arah negatif dan tidak 

signifikan sebesar -39,501 artinya bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2017. 

d. Return On Equity (ROE) mempunyai koefisien dengan arah negatif dan tidak 

signifikan sebesar -27,562 satuan, artinya bahwa ROE tidak berpengaruh 

terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. 
e. Debt to Equity Ratio (DER) mempunyai koefisien dengan arah negatif dan 

signifikan sebesar –1.013,211 satuan yang berarti bahwa jika nilai DER naik 

senilai 1 satuan maka harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam 

indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017 akan turun sebesar 

1.013,211 satuan dan DER memiliki pengaruh yang negatif signifikan. 

3.3 Pengujian Hipotesis 

3.3.1 Uji t 

a. Earning Per Share (EPS) 

Berdasarkan pengujian pada tabel uji t dapat dilihat variabel EPS 

memiliki koefisien regresi sebesar 10,545 satuan dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 satuan yang lebih kecil dari 0,05 satuan. Hal ini 

menunjukkan bahwa EPS berpengaruh positif signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. 

b. Return On Asset (ROA) 

Berdasarkan pengujian pada tabel uji t dapat dilihat variabel ROA 

memiliki koefisien regresi sebesar -39,501 satuan dan nilai signifikansi 

sebesar 0,660 satuan yang lebih besar dari 0,05 satuan. Hal ini 

menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 
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saham pada perusahaan yang etrdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. 

c. Return On Equity (ROE) 

Berdasarkan pengujian pada tabel uji t dapat dilihat variabel ROE 

memiliki koefisien regresi sebesar -27,562 satuan dan nilai signifikansi 

sebesar 0,553 satuan yang lebih besar dari 0,05 satuan. Hal ini 

menunjukkan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan yang etrdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. 

d. Debt to Equity Ratio (DER) 

Berdasarkan pengujian pada tabel uji tdapat dilihat variabel DER 

memiliki koefisien regresi sebesar -1013,211 satuan dan nilai signifikansi 

sebesar 0,020 satuan yang lebih kecil dari 0,05 satuan. Hal ini 

menunjukkan bahwa DER berpengaruh negatif signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. 

3.3.2 Uji F 

Tabel 8. Hasil Uji F 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 29078492,474 4 
7269623,11

9 

11,61

3 
0,000b 

Residual 26916640,610 43 625968,386   

Total 55995133,084 47    

Sumber: Data yang sudah diolah. 

Berdasarkan tabel uji F diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 satuan 

yang lebih kecil dari 0,05 satuan maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi harga saham atau dapat dikatakan bahwa Earning Per Share (EPS), 

Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Debt Equity Ratio (DER) 

secara simultan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang 

terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. 

3.3.3 Koefisien Determinasi 

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi R2 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,879a 0,773 0,763 471,39111 

Sumber: Data yang sudah diolah. 
Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,763 satuan 

artinya variabel Earning Per Share (EPS), Return On Asset (ROA), Return On 
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Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 76,3%, sedangkan sisanya 

yaitu sebesar 23,7% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak 

dimasukkan ke dalam model. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 

satuan lebih kecil dibandingkan dengan 0,05 satuan. Dengan demikian 

maka hipotesis pertama yang diajukan terbukti kebenarannya. Sehingga 

Earning Per Share (EPS) dapat digunakan untuk memprediksi harga 

saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 periode 2014-

2017. 

b. Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

ROA sebesar 0,660 satuan lebih besar dibandingkan 0,05 satuan. Dengan 

demikian maka hipotesis kedua yang diajukan tidak terbukti 

kebenarannya. Sehingga ROA tidak dapat digunakan untuk memprediksi 

harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di BEI 

periode 2015-2017. 

c. Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

ROE sebesar 0,553 satuan lebih besar dari 0,05 satuan. Dengan demikian 

maka hipotesis ketiga yang diajukan tidak terbukti kebenarannya. 

Sehingga ROE tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga saham 

pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di BEI periode 2014-

2017. 

d. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

pada perusahan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi DER sebesar 

0,020 satuan lebih kecil dari 0,05 satuan. Dengan demikian maka hipotesis 

keempat yang diajukan terbukti kebenarannya. Sehingga DER dapat 

digunakan untuk memprediksi harga saham pada perusahaan yang 

terdaftar dalam indeks LQ-45 periode 2014-2017. 

e. Secara simultan Earning Per Share (EPS). Return On Asset (ROA), Return 

On Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
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signifikansi uji F sebesar 0,000 satuan lebih kecil dibandingkan 0,05 

satuan. 

4.2. Saran 

a. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang masa rentang 

waktu penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang 

lebih valid. 

b. Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan variabel 

Earning Per Share (EPS), Return On Asset (ROA). Return On Equity 

(ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) saja, namun menggunakan 

variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham. 

c. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel penelitian yang 

lebih banyak lagi sehingga cakupan penelitian luas dan dapat 

digeneralisasikan untuk sektor lain. 
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