
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang hubungan antara rasio keuangan seperti earning per share 

(EPS), dividend per share (DPS), return on asset (ROA), return on equity (ROE) 

dan firm size terhadap harga saham sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti. 

Penelitian ini banyak dilakukan tetapi belum mendapatkan hasil yang konsisten. 

Allahawiah dan Amro (2012) melakukan penelitian di 60 perusahaan yang 

terdaftar di Amman Stock  Exchange (AME). Variabel yang digunakan adalah 

stock market price sebagai variabel dependen dan dividend policy, firm’s nature of 

business, firm size, management quality, financial situation sebagai variabel 

independen. Model penelitian dapat di lihat pada Gambar 2.1. 

 
 
Gambar 2.1 Model Pengaruh Dividend Policy, Firm’s Nature of Business, Firm 

Size, Management Quality, Financial Situation terhadap Stock Market Prices, 

sumber: Allahawiah dan Amro (2012). 
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Kabajeh, Nu’aimat dan Dahmash (2012) melakukan sebuah penelitian 

mengenai pengaruh ROA, ROE dan ROI terhadap harga saham pada perusahaan 

asuransi di Yordania. Subramaniam dan Murugesu (2013) melakukan sebuah 

penelitian mengenai pengaruh EPS terhadap harga saham pada perusahaan 

dibidang manufaktur di Sri Lanka dari tahun 2009-2012.  

Haque dan Faruquee (2013) meneliti tentang pengatuh faktor fundamental 

terhadap harga saham. Penelitian tersebut meneliti 14 perusahaan farmasi dan 

industri bahan kimia yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange (DSE) dari tahun 

2005-2011. Variabel independen dari penelitian tersebut adalah earning per share 

(EPS), dividend per share (DPS), return on equity (ROE), return on  asset (ROA), 

ratio of fixed asset to total asset (FA/TA) dan net asset value. Model penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Pengaruh Earning per Share (EPS), Dividend per Share 

(DPS), Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA), Ratio of Fixed Asset to 

Total Asset (FA/TA) dan Net Asset Value (NAV) terhadap Stock Price, sumber: 

Haque dan Faruquee (2013). 
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Wang, Fu dan Luo (2013) melakukan sebuah penelitian mengenai hubungan 

informasi akunting terhadap harga saham pada 60 perusahaan yang terdaftar di 

dalam Shanghai Stock Exchange. Umar dan Musa (2013) melakukan penelitian di 

Nigeria mengenai pengaruh antara EPS dengan harga saham. Data yang diambil 

dari tahun 2005 – 2009 dan sebanyak 140 perusahaan dari total 216 perusahaan 

yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange (NSE). Model penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 2.3. 

 
 

Gambar 2.3 Model Pengaruh EPS terhadap Stock Prices, sumber: Umar dan Musa 

(2013). 

Bootchwey (2014) melakukan sebuah penelitian mengenai bagaimana 

pengaruh antara pembayaran dividen terhadap harga saham yang ada pada 

perusahaan yang terdaftar dalam Ghana Stock Exchange. Islam, Islam dan 

Siddiqui (2014) melakukan penelitian di 22 bank dan 110 data tahunan 

perusahaan yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange (DSE). Model penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

 

 
Gambar 2.4 Model Pengaruh EPS terhadap Share Price dan Firm Value, sumber: 

Islam, Islam dan Siddiqui (2014). 

Astutik et al. (2014) melakukan sebuah penelitian mengenai efek dari faktor 

fundamental dan teknikal terhadap harga saham. Sampel yang digunakan dari 
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penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Variabel independen yang digunakan antara lain debt equity ratio 

(DER), return on equity (ROE), price to earning ratio (PER), interest rate (IR) 

dan exchange rate (ER). 

Masum (2014) melakukan sebuah penelitian di Bangladesh dari tahun 2007 

– 2011 dan 30 Bank yang terdatar di Dhaka Stock Exchange. Dari penelitian 

tersebut digunakan dividend yield, retention ratio, return on equity, net profit after 

tax dan earning per share sebagai variabel independen dan stock price merupakan 

variabel dependennya. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

` 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Pengaruh Dividend Yield, Retention Ratio, Return on Equity, 

Net Profit After Tax dan Earning per Share terhadap Stock Price, sumber: Masum 

(2014). 

Hunjra et al. (2014) telah melakukan sebuah penelitian tentang pengaruh 

dividend policy, earning per share, return on equity, dan profit after tax terhadap 

harga saham pada perusahaan non-financial di Pakistan. Menike dan Prabath 

(2014) meneliti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Colombo atau (Colombo 

Stock Exchange) di Sri Lanka mengenai pengaruh variabel akunting seperti EPS, 
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DPS dan BVPS terhadap harga saham. Sampel yang diambil sebanyak 100 

perusahaan yang terdaftar di CSE (Colombo Stock Exchange) dari tahun 2008 

sampai dengan 2012. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 
 

 

 

 

Gambar 2.6 Model Pengaruh EPS, DPS dan BVPS terhadap Harga Saham, 

sumber: Menike dan Prabath (2014). 

 Issah dan Ngmenipuo (2015) melakukan sebuah penelitian mengenai 

pengaruh ROA, ROE dan ROI terhadap harga saham pada perusahaan dibidang 

perbankan di Ghana. Tamuntuan (2015) melakukan sebuah penelitian mengenai 

efek dari ROE, ROA dan EPS terhadap harga saham pada perusahaan makanan 

dan minuman yang terdaftar dalam BEI.  

 Manoppo (2015) meneliti mengenai pengaruh hubungan antara ROA, ROE, 

ROS, dan EPS terhadap harga saham. Model penelitian tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 2.7.  

 
 
 
 
 

 

Gambar 2.7 Model Pengaruh ROA, ROE, ROS, EPS terhadap Harga Saham, 

sumber: Manoppo (2015). 
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 Talamati dan Pangemanan (2015) melakukan sebuah penelitian tentang 

pengaruh hubungan antara EPS dan ROE terhadap harga saham yang dilakukan di 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel stock price sebagai variabel 

dependen, EPS dan ROE sebagai variabel independen. Majanga (2015) 

melakukan penelitian mengenai pengaruh dividen terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar pada Malawi Stock Exchange.  

 Idawati dan Wahyudi (2015) telah melakukan sebuah penelitian mengenai 

pengaruh antara EPS dan ROA terhadap harga saham di perusahaan yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Data diambil dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan dari tahun 2010-2014 pada perushaan perbankan yang terdaftar di 

BEI. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 
 

 
 

Gambar 2.8 Model Pengaruh ROA dan EPS terhadap Stock Price, sumber: 

Idawati dan Wahyudi (2015). 

 Nduta dan Muturi (2015) meneliti hubungan antara informasi akunting dan 

pergerakan harga saham di Nairobi Securities Exchanges. Dari penelitian tersebut 

EPS, BVPS, DPS dan firm size merupakan variabel independen dan harga saham 

merupakan variabel dependennya. Penelitian tersebut dilakukan pada 25 

perusahaan secara acak dari 235 perusahaan yang terdaftar di CSE pada tahun 

2006-2010. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 Model Pengaruh EPS, BVPS, DPS dan Firm Size terhadap Stock 

Price, sumber: Nduta dan Muturi (2015). 

Arshad et al. (2015) meneliti tentang perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Karachi Stock Exchange. Penelitian dengan mengambil data laporan keuangan 

tahunan dari tahun 2007-2013 di 22 perusahaan perbankan. Dari penelitian 

tersebut, variabel independennya adalah interest rate, book to market ratio, 

dividend per share, gross domestic product, price earning ratio, leverage dan 

earning per share. Model penelitian dapat di lihat pada Gambar 2.10. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model Pengaruh Gross Domestic Product, Interest Rate, Dividend 

per Share, Book to Market Ratio, Price Earning Ratio, Leverage dan Earning per 

Share terhadap Share Price, sumber: Arshad et al. (2015).  
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Ghosh dan Ghosh (2015) meneliti apakah data akunting suatu perusahaan 

melalui laporan tahunan dapat mempengaruhi pergerakan harga saham di Bursa 

Efek Dhaka. Penelitian tersebut mengambil data dari tahun 2010-2014 dari 25 

bank komersial. Earning per share (EPS), return on equity (ROE) dan net asset 

per share (NAPS) merupakan variabel independennya dan share price merupakan 

variabel dependennya. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model Pengaruh Earning per Share (EPS), Return on Equity (ROE) 

dan Net Asset per Share (NAPS) terhadap Share Price, sumber: Ghosh dan Ghosh 

(2015). 

 Ghi (2015) melakukan penelitian mengenai efek dari struktur modal dan 

kinerja keuangan perusahaan terhadap pengembalian dari saham yang beredar. 

Sharif, Ali, dan Jan (2015) melakukan penelitian mengenai bagaimana efek 

dividend policy terhadap harga saham pada perusahaan yang terdapar pada indeks 

KSE-100 yang mendapatkan laba. 

Purnamawati (2015) melakukan penelitian di perusahaan otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang diambil dari tahun 2010-2013 

merupakan data sekunder yang didapat dari laporan keuangan dibidang otomotif 

yang terdapat di BEI. Variabel independen dari penelitian tersebut adalah earning 
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per share (EPS), debt to equity ratio (DER), interest rate of Bank Indonesia 

certificates dan inflation rate. Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.12 Model Pengaruh Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio 

(DER), Interest Rate, dan Inflation Rate terhadap Stock Price, sumber: 

Purnamawati (2015). 

 Sharif, Purohit, dan Pillai (2015) meneliti akan faktor apa saja yang 

mempengaruhi harga saham di Bahrain. Data yang diambil sebanyak 41 

perusahaan yang terdaftar di Bahrain Stock Exchange pada tahun 2006-2010. 

Pada penelitian ini ROE, BVPS. EPS, DPS, dividend yield, price earning dan debt 

to total asset merupakan variabel independen, firm size merupakan variabel 

kontrol dan market price of share merupakan variabel dependennya. Model 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.13. 
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Gambar 2.13 Model Pengaruh ROE, BVPS, EPS, DPS, Dividend Yield, Price 

Earning, Debt to Total Asset dan Firm Size terhadap Market Price of Share, 

sumber: Sharif, Purohit dan Pillai (2015). 

Kodithuwakku (2016) melakukan penelitian dengan judul. Penelitian 

tersebut memiliki tiga variabel independen yaitu EPS, DPS dan net asset value 

per share sedangkan variabel dependennya adalah stock price. Data yang diambil 

untuk melakukan penelitan adalah data sekunder yaitu dari 20 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Colombo Stock Exchange (CSE) pada tahun 2013. 

Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.14 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Model Pengaruh EPS, DPS dan Net Asset Value per Share terhadap 
Stock Price, sumber: Kodithuwakku (2016) 
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Watung dan Ilat (2016) melakukan sebuah penelitian mengenai hubungan 

variabel ROA, NPM dan EPS terhadap harga saham pada perusahaan perbankan 

periode 2011-2015. Sampel yang digunakan adalah 7 bank. Mogonta dan 

Pandowo (2016)  melakukan sebuah penelitian mengenai bagaimana hubungan 

antara ROE dan EPS terhadap harga saham pada perusahaan di indeks LQ-45 di 

Indonesia.  

Murniati (2016) melakukan penelitian mengenai efek dari struktur kapital, 

ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap harga saham. Dari penelitian 

tersebut, debt to asset ratio (DAR), debt to equity ratio (DER), company size, 

return on asset (ROA), return on equity (ROE) dan net profit margin (NPM) 

adalah variabel independennya. Data yang diambil peneliti tersebut adalah 11 

perusahaan yang bergerak dibidang makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2014. Model penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 2.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.15 Model Pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Company Size, Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan Net 

Profit Margin (NPM) terhadap Stock Price, sumber: Murniati (2016). 
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Balakrishnan (2016) meneliti dampak earning per share (EPS), dividend 

per share (DPS) dan price earning ratio terhadap harga saham. Data yang diambil 

dari 5 perusahaan dalam 1 sektor pada tahun 2010-2015. Dari penelitian tersebut 

EPS, DPS dan price earning ratio merupakan variabel independen dan market 

price merupakan variabel dependennya. Model penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 2.16. 

 

 

 

Gambar 2.16 Model Pengaruh EPS, DPS dan Price Earning Ratio terhadap 

Market Price, sumber: Balakrishnan (2016). 

 Dissanayake dan Wickramasinghe (2016) melakukan penelitian faktor-

faktor yang mempengaruhi harga saham pada 30 perusahaan dari tahun 2011-

2015. Penelitian ini menggunakan EPS, DPS, P/E dan dividend payout ratio 

sebagai variabel independen dan share price sebagai variabel dependennya.  

 Jalalian, Barzegari, dan Mohammadi (2016) meneliti dengan judul 

“Investigating the Effect of Firm Size and Financial Leverage on the Relationship 

between Cost Management and Relevance of Accounting Information”. Penelitian 

dilakukan di 101 perusahaan terpilih yang terdaftar di Tehran Stock Exchange dari 

tahun 2004-2013. Variabel yang digumakan dalam penelitian ini, yaitu share 

value sebagai variabel dependen dan cost management, firm size, earning per 

share, book value per share sebagai variabel independen. Model penelitian dapat 

di lihat pada Gambar 2.17. 
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Gambar 2.17 Model Pengaruh Cost Management, Firm Size, Earning per Share, 

Book Value per Share terhadap Share Price, sumber: Jalalian, Barzegari, dan 

Mohammadi (2016). 

Warrad (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh market valuation 

measures terhadap stock price pada perusahaan perbankan di Jordan. Penelitian 

ini dilakukan dengan earnings per share (EPS), dividend per share (DPS), book 

value per share, price per earning ratio (P/E), dividend yield, market per book 

ratio and Stock Turnover Ratio. 

Avdalovic dan Milenkovic (2017) melakukan sebuah penelitian mengenai 

pengaruh kinerja suatu perusahaan terhadap harga saham perusahaan di Serbia. 

Penelitian ini menggunakan variabel Aset, ROA, ROE, EPS, BV, Leverage, P/E, 

P/B sebagai variabel independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu harga 

saham. 

Kumar (2017) melakukan sebuah penelitian mengenai hubungan antara  

EPS dan P/E terhadap harga saham di India. Atchyuthan (2017) melakukan 

sebuah penelitian mengenai bagaimana pengaruh EPS dan DPS terhadap harga 

saham pada perusahaan yang terdaftar di Colombo Stock Exchange (CSE). 

Pradhan dan Paudel (2017) meneliti mengenai pengaruh Earnings per share 

(EPS), Dividend per Share (DPS), Book Value per Share, Price per Earnings 
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Ratio, Dividend Yield, Market per Book Ratio dan stock turnover ratio terhadap 

stock price. Penelitian ini menggunakan sampel 13 perusahaan perbankan di  

Nepal.  

Hung, Ha, dan Binh (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

informasi akunting terhadap harga saham pada perusahaan energi yang terdapat 

pada Vietnam Stock Exchange. Zainudin, Mahzdan, dan Yet (2018) melakukan 

penelitian mengenai pengaruh dividend policy terhadap harga saham pada 

perusahaan yang terdaftar dalam Malaysia Stock Exchange.  

Yudawisastra, Sumantri, dan Manurung (2018) melakukan penelitian 

mengenai hubungan antara dividend payout ratio, dividend yield, debt to equity 

ratio terhadap harga saham. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang 

terdaftar dalam indeks Kompas 100 dari tahun 2011-2015. Oloruntoba dan Kunle 

(2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh antara dividend policy dan harga 

saham pada Zenith Bank di Nigeria.  

 

2.2 Variabel Dependen 

2.2.1 Harga Saham 

Darmadji dan Fakhruddin (2012) menyatakan bahwa saham merupakan 

tanda kepemilikan seseorang atau suatu badan usaha dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Saham juga sering disebut dengan efek. Saham berbentuk 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah salah 

satu pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. 

Menurut Fahmi (2015), saham merupakan suatu alat pada pasar modal 
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yang sangat banyak diminati oleh para investor karena dapat memberikan tingkat 

pengembalian yang baik dan menarik. Di dalam saham telah dicantumkan 

nominal, nama perusahaan serta hak dan juga kewajiban setiap pemegang 

sahamnya.  

 

2.3  Pengaruh antar Variabel 

2.3.1  Pengaruh antara Earning per Share dan Harga Saham 

Kasmir (2012) menyatakan bahwa earning per share (EPS) merupakan 

indikator yang digunakan dalam mengukur kemampuan manajemen dalam 

mencapai profit yang tinggi untuk pemegang saham. EPS jika semakin tinggi, 

merupakan hal yang membuat pemegang saham bergembira dikarenakan laba 

yang juga semakin tinggi yang dibagikan untuk para pemegang saham. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel EPS sebagai suatu indikator yang menyatakan jumlah 

laba yang diperoleh dari setiap lembar saham yang beredar. 

Peningkatan EPS pada suatu perusahaan dalam tahap perkembangan atau 

kondisi keuangan mengalami peningkatan keuntungan dan penjualan, dengan kata 

lain, semakin tinggi EPS menunjukan bahwa kemampuan pada perusahaan 

tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi setelah pajak. Semakin 

tinggi EPS maka semakin tinggi juga harga saham pada perusahaan tersebut, hal 

ini didukung dengan penelitian Talamati dan Pangemanan (2015), Idawati dan 

Wahyudi (2015), Masum (2014), Menike dan Prabath (2014), Nduta dan Muturi 

(2015), Balakrishnan (2016), Kodithuwakku (2016), Ghosh dan Ghosh (2015), 

Purnamawati (2015), Arshad et al. (2015), Jalalian (2015). Semakin naiknya EPS 
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menyebabkan semakin besarnya laba dan membuat harga saham menjadi lebih 

tinggi dikarenakan permintaan dan penawaran yang semakin tinggi. 

Islam et al. (2014) yang menyatakan semakin tinggi EPS, harga saham akan 

semakin rendah. Umar dan Musa (2013) menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara EPS terhadap harga saham. Investor menyadari bahwa 

meningkatnya earning per share tidak hanya karena peningkatan keuntungan 

melainkan karena pembelian saham kembali. Oleh karena itu tidak berpengaruh 

keputusan investasi. 

2.3.2 Pengaruh antara Dividend per Share dan Harga Saham 

Kemampuan sebuah perusahaan untuk membagikan dividend untuk setiap 

lembar saham yang beredar dapat dilihat dari dividend per share (DPS). DPS 

merupakan salah satu indikator yang menjadi pertimbangan investor dalam 

melakukan investasi. Jika dividend menurun, dapat menjadi informasi yang 

kurang baik bagi perusahaan dalam mengundang investor. Kesimpulannya bahwa 

jika dividend per share (DPS) yang diberikan kepada para pemegang saham 

tinggi, maka bisa diasumsikan bahwa harga saham juga naik. Hal ini dapat 

menjadi informasi yang baik untuk melakukan investasi. 

Dividend per share merupakan total semua dividen tunai yang dibagikan 

kepada pemegang saham dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar 

(Weston & Copeland, 2001). Menike dan Prabath (2014), Nduta dan Muturi 

(2015), Sharif et al.(2015), Oktaviani (2017), Putri (2017) dan Kodithuwakku 

(2016) mengemukakan bahwa dividend per share mempunyai hubungan 

signifikan positif terhadap harga saham dimana semakin besar dividend per share 
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maka harga saham akan semakin tinggi. Sebaliknya dengan Yuliani dan Supriadi 

(2014) yang menyatakan bahwa DPS mempunyai hubungan signifikan positif 

terhadap harga saham. Berbeda dengan Irwadi (2014), Arshad (2015) dan 

Khairani (2016) yang menyatakan bahwa DPS tidak mempengaruhi harga saham. 

2.3.3  Pengaruh antara Return on Asset dan Harga Saham 

Return on asset adalah rasio yang menunjukan seberapa banyak laba bersih 

yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Menurut 

Kasmir (2012) return on asset menunjukan hasil (return) atas total aktiva yang 

digunakan dalam suatu perusahaan. Murniati (2016), Qaisi (2016) dan Najib 

(2017) menyatakan bahwa return on assets mempunyai hubungan signifikan 

positif  terhadap harga saham suatu perusahaan.  

Berbeda dengan penelitian Idawati (2015) yang menyatakan bahwa return 

on assets tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Hal ini menunjukan 

bahwa semakin tinggi return on assets mengindikasikan bahwa investor kurang 

menganggap penting akan laba bersih dan tingkat penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan melainkan faktor lain misalnya keamanan investasi yang ada saat itu. 

2.3.4 Pengaruh antara Return on Equity dan Harga Saham 

Return on equity adalah rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan 

menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Menurut Van 

Horne dan Wachowicz (2005), return on equity merupakan membandingkan laba 

bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham 

perusahaan. Semakin besar return on equity suatu perusahaan maka akan semakin 
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tinggi harga saham suatu perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian 

Talamati dan Pangemanan (2015), Masum (2014), Sharif, Purohit dan Pillai 

(2015), Ghosh dan Ghosh (2015), Suryana dan Aditia (2016) berbanding terbalik 

dengan penelitian Murniati (2016) dan Qaisi (2016) yang menyatakan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara return on equity terhadap harga saham.  

2.3.5 Pengaruh antara Firm Size dan Harga Saham 

Firm size atau ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai 

suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Menurut Bambang Riyanto 

(2001), Firm size merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang 

dilihat pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan total aktiva. 

Dewi dan Wijaya (2013) menyatakan bahwa setiap perusahaan 

membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan operasional. Salah satu 

cara untuk mendapatkan dana tersebut yaitu melalui penerbitan saham maupun 

obligasi. Dengan itu, perusahaan dapat meningkatkan kinerja agar dapat 

mengundang investor dalam menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut. 

Nduta dan Muturi (2015), Sharif et al. (2015), Murniati (2016), Allahawiah 

(2012), Zuki et al. (2017), Suryana dan Aditia (2016), Lyappan dan 

Ganesamoorthy (2017) menyatakan bahwa firm size mempunyai hubungan 

signifikan positif terhadap harga saham. Berbeda dengan penelitian Jalalian 

(2016), Gharaibeh (2015), Wehantouw (2017) yang menyatakan bahwa firm size 

tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham.  
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2.4 Model Penelitian dan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian  

 Pada penelitian ini berfokus pada pengaruh rasio keuangan seperti EPS, 

DPS, ROA, ROE dan firm size pada harga saham. Model penelitiannya dapat 

diuraikan pada Gambar 2.18.  

 
 
  
  
 
  
 

 
 
  
 
 

Gambar 2.18 Model Pengaruh Earning Per Share, Dividend Per Share, Return 

On Assets, Return On Equity dan Firm Size terhadap Harga Saham 

 

2.4.2 Hipotesis 

 Berdasarkan uraian model penelitian diatas, dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 = EPS berpengaruh positif terhadap harga saham 

H2 = DPS berpengaruh positif terhadap harga saham 

H3 = ROA berpengaruh positif terhadap harga saham 

H4 = ROE berpengaruh positif terhadap harga saham 

H5 = Firm Size berpengaruh positif terhadap harga saham 

 

Earning Per Share (EPS) 

Dividend Per Share (DPS) 

Return On Assets (ROA) 

Return On Equity (ROE) 

Harga Saham 

Firm Size 
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