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ANALISIS PENGARUH  UKURAN PERUSAHAAN, DAN ROFITABILITAS 

TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini menguji factor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap harga saham 

dengan menggunakan Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas sebagai variabel 

independent atau variabel bebas, serta memperoleh hasil dimana ketiga variabel tidak 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaansub sector Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2015-2018. Sampel yang diperoleh yaitu 3 perushaan sub sector Telekomunikasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan setelah dilakukan purposive sampling 

didapat sebanyak 12 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

Laporan Keuangan Tahunan yang dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia. Analisis 

regresi dilakukan atas variabel independent terhadap Harga Saham sesuai dengan 

masing-masing model untuk mengetahui pengaruh antara variabel dan kelayakan model 

dengan R square. Hasil penelitain ini menunjukkan: (1) pada Ukuran Perushaan 

memiliki pengaruh yang signifikan trhadap Harga Saham, (2) pada Profitabilitas 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham, (3) Uji (F) untuk Ukuran 

Perusahaan, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sub sector 

telekomunikasi. 

 

Kata kunci: ukuran perusahaan, profitabilitas, harga saham. 

 

Abstract 

 

This study examines the factors that can affect stock prices by using Firm Size, and 

Profitability as independent variables or independent variables, and obtain results where 

the three variables do not have a significant effect on stock prices. The population in 

this study are telecommunications sub-companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2015-2018. Samples obtained were 3 telecommunications sub-sector 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange, and after purposive sampling, 12 

samples were obtained. The data used in this study were obtained from the Annual 

Financial Report published by the Indonesia Stock Exchange. Regression analysis is 

performed on the independent variables on the Stock Price according to each model to 

determine the effect of the variables and the feasibility of the model with R square. The 

results of this research show: (1) the Firm Size have a significant effect on stock prices, 

(2) on profitability have a significant effect on stock prices, (3) Test (F) for Company 

Size, and Profitability affect the stock prices of telecommunications sub-sector 

companies. 

 

Key words: firm size, profitability, stock prize 
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1. PENDAHULUAN 

Harga saham menjadi salah satu indikator penting bagi para investor dalam menentukan 

nilai suatu perusahaan. Jika harga saham suatu perusahaan terbilang tinggi atau besar, 

dan terus mengalami kenaikan yang signifikan akan menimbulkan kepercayaan dari 

calon investor karena dianggap perusahaan tersebut akan menghasilkan profit yang 

tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika harga tergolong rendah dan terus menurun maka 

calon investor akan menganggap bahwa perusahaan sedang mengalami masalah, dan 

kesulitan dalam mengelola keuangan atau kinerja dengan baik. 

Kinerja keuangan sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang bisa 

menjadi pertimbangan bagi investor untuk memilih saham apa yg ingin dimiliki dan 

kapan akan melakukan transaksi. Perubahan suku bunga, inflasi, kebijakan pemerintah, 

dan lain-lain merupakan salah satu contoh dari faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan. Sedangkan faktor internal dari perusahaan dapat 

berupa rasio keuangan profitabilitas, solvabilitas, dan sebagainya. 

Investasi adalah suatu aktivitas penanaman modal dengan periode tertentu yang 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau meningkatkan nilai investasi. Dalam 

pengertian lain investasi juga bisa diartikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

akumulasi dalam bentuk aktiva yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. 

Saham  adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu 

perusahaan. Jika anda membeli saham berarti anda membeli sebagian kepemilikan atas 

perusahaan tersebut. Dan anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk 

dividen, jika perusahaan mebukukan keuntungan. Anda juga bisa mengambil 

keuntungan dari naiknya harga saham tersebut dari waktu ke waktu. 

Sampel pada penelitian ini yang berupa perusahaan sub sector telekomunikasi 

sebanyak 3 perusahaan dengan periode sampel yang diambil selama tahun 2015 hingga 

tahun 2018. Maka jumlah sampel yang diperoleh, sebanyak 3 perusahaan sub sektor 

telekomunikasi selama 4 tahun berturut-turut, yaitu 12 sampel. 

Rumusan masalah dalam penelititan ini adalah bagaimanaharga saham 

perusahaan telekomunikasi berdasarkan analisis ukuran perusahaan dan profitabilitas 

selama 4 tahun (2015-2018). 

https://jagad.id/pengertian-investasi/
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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Ukuran 

Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Harga Saham pada Perusahaan Telekomunikasi 

selama periode 4 tahun yaitu dari tahun2015-2018. 

 

2. METODE 

Metode penelitian  ini adalah jenis penelitian kuantitatif, data yang berupa angka-angka 

dan menggunakan analisis statistik. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi. Bentuk dari teknik dokumentasi berupa catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, misalnya tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

seseorang. Data pada penelitian ini didapatkan dari Bursa Efek Indonesia yang dapat 

diakses melalui web www.idx.co.id . 

Dokumen data laporan keuangan berisi tentang hasil kinerja peusahaan sub 

sector Telekomunikasi dalam periode satu tahun. Data yang berisi total assets dan rasio 

untuk digunakan sebagai variabel independent. Pengumpulan dokumen data dipilih 

sesuai dengan kriteria yang sudah tentukan. Dokumen lain yang diperlukan adalah 

dokumen tentang laporan activities trading untuk digunanakan sebagai variabel 

dependent dalam penelitian. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. Data bersifat umum yang secara legal dipublikasi, informasi data yang ada hanya 

terbatas dimana informasi terkait perusahaan tidak semua dipublikasikan Data yang 

dikumpulkan untuk digunakan dalam penelitian berisi hasil kinerja perusahaan sub 

sector telekomunikasi berbentuk laporan  keuangan tahunan, yang didalamnya terdapat 

laporan laba rugi dan neraca. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan data yang bersumber dari laporan keuangan per triwulan 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2018. 

Data lain yang diambil adalah data laporan aktivitities trading untuk 

mendapatkan informasi close price tahunan. Data laporan keuangan tahunan yang 

digunakan akan diolah menjadi bentuk rasio keuangan sesuai variabel dependen 

penelitian sedangkan untuk variabel independent menggunakan close price dalam 

http://www.idx.co.id/
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bentuk rupiah. Tipe data yang dipakai bersifat data panel yang mana pengambilan 

sampel sebanyak 3 perusahaan sub sector telekomunikasi dengan urutan waktu tahun 

2015 sampai tahun 2018. Sumber data yang dipakai dalam penelitan didapat dari 

website resmi bursa efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id . 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Hasil dari analisis statistik deskriptif pada penelitian ini adalah nilai minimum 16,47 

dan rata-rata sebesaar 18,0183 dengan standar deviasi 0,91107 untuk Ukuran 

Perusahaan dan nilai minimum -21.50 dan rata-rata sebesar 6,1742 dengan standar. 

Hasil dari Uji Normalitas menunjukkan bahwa variabel Harga Saham (Y) sebesaar 

1430,233 dengan asym Sig. (2-tailed) 0,200 > 0,050. Maka dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut memenuhhi syarat untuk berdistribusi normal. Hasil dari uji 

Multikolinearitas dapat diperoleh Nilai Tolerance dari variabel Ukuran Perusahaan 

sebesar 0,750 > 0,010 dan nilai VIF 1,333 < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Serta nilai Tolerance dari Profitabilitas yaitu sebesar 0,750 >0,010 dan nilai VIF nya 

1,333 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi varian 

yang tidak sama atau memiliki nilai beragam sehingga nilai residu tidak konstan. untuk 

mendeteksi heteroskedastisitas pada peelitan model regresi digunakan  analisis grafik 

plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Hasil output SPSS menunjukkan tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 

bahwa nilai Durbin Watson 1,515 yang terletak diantara > 1,5 sampai < 2,5 dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi. Hasil ini berdasar pada software SPSS 

computer statistic 22 

  

http://www.idx.co.id/


 

 

5 

 

Tabel 1. Analisis Linier Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

(Constant) 22542,992 7668,268 2,940 0,016 

Ukuran Perusahaan -1065,948 429,081 -2,484 0,035 

Profitabilitas 61,052 22,974 2,657 0,026 

 

Berdasarkan tabel 1.6 diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji 

regresi ini adalah Y = 22542,992 – 1065,948X1 + 61,052X2 + 50,6. 

Koefisien regresi X1 sebesar -1065,948 artinya jika setiap penambahan 1 tingkat 

variabel Ukuran Perusahaan maka Harga saham akan menurun sebesar -1065,948. 

Koefisien regresi X2 sebesar 61,052 artinya jika setiap penambahan 1 tingkat 

variabel Profitabilitas maka Harga saham akan naik sebesar 61,052. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai signifikansi variabel 

Ukuran Perusahaan sebesar 0,035. Berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan jika 

signifikansi (< 0.05) maka H0 ditolak. Hasil penelitian menunjukan nilai signifikansi 

0,035 < 0.05, maka hipotesis (H1) “Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap harga 

saham” diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel yang diteliti dengan 

Ukuran Perusahaan sebagai variabel independent terbukti bepengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham. 

 

3.2  Pembahasan  

Berdasarkan hasil dari penelitian secara parsial maka hipotesis (H1) “Ukuran 

Perusahaan berpengaruh terhadap Harga Saham” diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hesekiel Siregar, dkk (2019) dan Yessy Nur 

Kumala Dewi, dkk (2019) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap Harga Saham. 

 Logaritma natural pada Total Aktiva digunakan untuk mengukur besar 

kecilnya suatu Perusahaan. Korelasi antara Ukuran Perusahaan dengan Harga saham 
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menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan mengarah pada hubungan negative, hal ini 

dapat menunjukkan bahwa jika ukuran perusahaan naik maka harga saham akan turun. 

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial, maka hipotesis (H2) “Priofitabilitas 

berpengaruh terhadap Harga Saham” diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham secara signifikan. Hal ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Meitry Dina Wisma Dewi dkk (2019), Hana Chabibatul 

Latifah dkk (2010), dan Silvia Dewi Fitriani dkk (2019) menyatakan bahwa 

Profitabilitas berpengaruh terhadap Harga Saham secara signifikan. 

ROE (Retrurn On Equity) digunakan untuk mengukur kemampuan manajerial 

perusahaan untuk menghasilkan laba dari perbandingan ekuitas yang dimiliki. Korelasi 

antara Profitabilitas yang menggunakan ROE sebagai alat ukurnya terhadap harga 

saham menunjukkan hubungan yang cukup kuat dengan arah hubungan positif, hal ini 

dapat menunjukkan bahwa jika Profitabilitas naik maka Harga saham akan ikut naik. 

 

4. PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Variabel Ukuran Perusahaan yang diukur dengan logaritma natural memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sub sector telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai signifikan 0,035. Variabel Profitabilitas 

yang diuikur dengan Return on Equity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan sub sector telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan nilai signifikansi 0,026. Terdapat pengaruh simultan dalam pengujian 

serentak Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Harga Saham pada perusahaan 

sub sector Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-

2018. Nilai koefisien determinasi (adjusted R¬2) sebesar 0,496. Artinya 49,6% variasi 

dari semua variabel Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas dapat menjelaskan variabel 

terikat (harga saham), sedangkan sisanya sebesar 50,4% diterangkan oleh variabel lain 

diluar model yang diajukan atau tidak sesuai dengan penelitian ini 
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4.2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam simpulan, peneliti 

menyampaikan beberapa saran antara lain: Bagi peneliti selanjutnya diharap menambah 

variabel lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham, menambah periode 

pengamatan, menambah sampel perusahaan, dan menambal rentang waktu yang lebih 

Panjang sehingga nantinya hasil yang diperoleh dapat memperluas penelitian serta 

menghasilkan analisis yang lebih baik. Bagi perusahaan agar Harga Saham meningkat 

sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan tingkat keuntungan. Bagi investor, jika 

ingin membeli saham ada baiknya untuk memperhatikan kinerja keuangan yang lain 

tidak hanya terpaku pada profitabikitas, karena pada dasarnya untuk menentukan harga 

saham lebih dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. 
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