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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 
2.1  Harga Saham 

Pasar modal merupakan tempat perdagangan efek, mereka berperan sebagai 

fasilitator antara penjual dan pembeli sekuritas (Almumani, 2014). Instrumen 

pasar modal yang digunakan untuk perdagangan pasar termasuk stocks and bonds, 

valuta asing, deposito tetap, surat utang, warrant, dan derivative (indeks harga 

saham dan indeks harga obligasi). Karena melibatkan hutang dan efek ekuitas, 

instrumen ini juga disebut efek, dan pasar disebut sebagai pasar efek. Jadi tingkat 

kesejahteraan perusahaan secara keseluruhan dapat dilihat dari nilai saham 

perusahaan dipasar modal dan industri sekuritas pada suatu negara. 

 Saham merupakan unit kepemilikan dalam suatu perusahaan atau aset 

keuangan yang akan memberikan distribusi yang sama dalam laba, jika ada yang 

dinyatakan, dalam bentuk dividen. Menurut Sloan (2012), saham merupakan 

ekuitas yang memungkinkan investor meninvestasikan uang mereka ke 

perusahaan dengan harapan memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi 

daripada tabungan ataupun obligasi. Tandelilin (2001) menyimpulkan saham ialah 

“surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham 

tersebut”. 
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 Menurut Kasmir (2010), saham dapat dibagi dalam beberapa segi, yaitu: 

1. Berdasarkan cara peralihannya 

a.  Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks) 

Merupakan saham yang tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut. 

Sehingga saham jenis ini mudah untuk dialihkan kepada pihak lain. 

b. Saham Atas Nama (Registered Stocks) 

Merupakan saham yang tertulis nama pemilik dalam saham tersebut. Jadi 

dalam proses pengalihan saham, diperlukan syarat dan prosedur yang 

harus dipenuhi. 

2.  Dari segi manfaat yang diperoleh pemiliknya 

a. Saham Biasa (Common Stock) 

Pemegang saham ini mempunyai hak suara atas kebijakan perusahaan dan 

pemilihan dewan direktur. Tetapi tingkat prioritas pemilik saham ini ada 

di paling bawah di dalam sebuah struktur pemilikan. Sehingga jika terjadi 

bankrupt, common stock holder akan mengklaim aset apabila kewajiban 

perusahaan kepada pemegang obligasi, pemegang saham preferen, dan 

pihak lain telah lunas. Sehingga ini menjadikan saham biasa memiliki 

tingkat resiko yang lebih tinggi dibanding dengan saham lain. Tetapi jika 

perusahaan memperoleh laba, maka pembagian capital gain nya akan 

sesuai dengan persentasi kepemilikan. 
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b. Saham Preferen (Preffered Stock) 

Stock yang memberikan hak atas dividen tetap kepada pemegangnya, 

dividen tetap akan diterima setiap periode. Hak untuk klaim bagi pemilik 

saham preferen diprioritaskan, sehingga jika terjadi likuidasi, maka 

perusahaan akan terlebih dahulu membayar dividen pemilik saham 

preferen ini. 

 Investasi saham merupakan investasi high risk-high return. Dalam 

mengambil keputusan berinvestasi, harga saham merupakan salah satu faktor yang 

perlu di perhatikan (Gill, Biger, & Mathur, 2012). Harga saham dalam pasar 

modal cenderung berubah setiap hari. Nilai yang menunjukkan pergerakan naik-

turunnya harga saham adalah harga penutupannya. Harga saham adalah nilai yang 

menunjukkan kekayaan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. 

Harga saham di bagi menjadi dua yaitu harga perdana dan harga pasar 

(sekunder). Untuk harga perdana saham akan ditentukan oleh penjamin emisi dan 

perusahaan yang akan go public, yang didasarkan atas analisis fundamental 

perusahaan. Analisis fundamental merupakan teknik penilaian saham dengan 

memusatkan perhatian pada indikator-indikator yang dapat mempengaruhi bisnis 

perusahaan dan prospek masa depannya. Untuk lingkup yang lebih luas analisis 

ini dapat dilakukan dengan memperhatikan indikator makro ekonomi dan kondisi 

industri perusahaan secara keseluruhan (Tjiptono & Fakhruddini, 2006). 

Sedangkan harga pasar sekunder dipengaruhi oleh tingkat supply dan demand. 

Faktor penyebab perubahan demand dan supply stock adalah faktor yang 

berhubungan dengan strategi manajemen dan kinerja perusahaan dan faktor 
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eksternal seperti kebijakan moneter, perpajakan, tingkat inflasi ataupun situasi 

politik suatu Negara (Weston & Brigham, 1993). 

 Investor berpotensi dalam mendapatkan dividend ataupun capital gain 

dengan berinvestasi saham. Dividend adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada pemegang sahamnya dari keuntungan. Sedangkan capital gain 

adalah imbal hasil yang di peroleh berdasarkan selisih harga ketika saham dijual 

dengan harga saat sahan dibeli. 

Kebanyakan orang menghasilkan uang dari saham dengan membeli, 

mempertahankan, atau mengumpulkan dividen. Mereka mungkin membeli rendah 

dan menjual tinggi, ada 3 cara yang lebih berisiko untuk mendapat untung dari 

saham yaitu (Amadeo,2018):  

1. Derivatif  

Investasi ini mendapatkan nilainya dari aset dasar, seperti saham dan 

obligasi.  

2. Opsi Saham 

Opsi saham memberi Anda opsi unutk membeli atau menjual saham pada 

harga tertentu pada tanggal yang disepakati. Opsi panggilan adalah hak 

untuk membeli dengan harga yang ditentukan. Investor menghasilkan 

uang ketika harga saham naik, dengan membelinya dengan harga tetap 

yang lebih rendah dan menjualnya dengan harga hari ini. Put Option 

adalah gak untuk menjual dengan harga yang ditentukan. Investor 

menghasilkan uang ketika harga saham turun. Ini juga dikenal sebagai 
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koreksi pasar. Investor, dalan hal ini dapat membelinya dengan harga lebih 

rendah besok dan menjualnya dengan harga yang disepakati lebih tinggi. 

3. Short Selling 

Keadaan dimana investor meminjam saham dari broker, menjualnya 

dengan harga yang lebih tinggi hari ini, dan kemudian membelinya dengan 

harga lebih rendah besok dan mengembalikan saham itu ke broker. Short 

selling sangat berisiko karena jika harga saham naik, investor akan 

mengalami selisih. Secara teori, tidak ada batasan seberapa tinggi harga 

saham bisa naik. Sebagian besar perencana keuangan menyarankan 

investor individu untuk tetap membeli dan mempertahankan saham untuk 

jangka panjang dalam portofolio yang terdiversifikasi untuk mendapatkan 

pengembalian tertinggi dengan risiko yang paling kecil. 

 Selain keuntungan, dalam berinvestasi saham juga mempunyai resiko, 

yaitu tidak mendapatkan dividen karena perusahaan mengalami kerugian ataupun 

investor mengalami capital loss. Capital loss adalah situasi dimana perdagangan 

saham yang dilakukan investor tidak memperoleh. 

Harga saham juga berperan aktif dalam perekonomian melalui berbagai 

saluran. Harga ekuitas yang lebih tinggi memberikan stimulus tambahan bagi 

perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung, misalnya melalui dana 

pensiun. Pasar saham dipandang sebagai ukuran umum dari keadaan ekonomi di 

mana harga saham mempengaruhi ekonomi riil melalui saluran kepercayaan. 

Peningkatan harga saham meningkatkan kepercayaan perusahaan dan mengurangi 

ketidakpastian yang mereka miliki tentang situasi ekonomi masa depan mereka. 
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Investasi juga mendapat manfaat dari harga saham yang lebih tinggi melalui biaya 

modal ekuitas yang lebih rendah. Perusahaan yang terdaftar di bursa dapat 

membiayai investasi lebih murah dengan menerbitkan saham baru. Harga saham 

yang lebih tinggi juga meningkatkan rasio antara nilai pasar installed capital dan 

the replacement cost of capital.  

 Peningkatan rasio ini juga dikenal sebagai Tobin’s Q, mendorong 

perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam modal. Harga saham yang lebih 

tinggi juga mencerminkan kenaikan dalam keuntungan yang diharapkan dan 

dengan demikian dalam sumber-sumber keuangan internal yang pada akhirnya 

bersedia untuk investasi. Saluran pembiayaan internal ini memainkan peran yang 

sangat penting ketika keuangan eksternal tidak bersedia atau hanya tersedia 

dengan biaya tinggi.  

 Mekanisme lain, melalui mana harga saham mempengaruhi ketersedian 

dan biaya kredit, adalah bahwa harga saham yang lebih tinggi meningkatkan 

posisi keuangan perusahaan. Ini memungkinkan perusahaan untuk meminjam 

dengan lebih mudah dan murah dan dikenal sebagai balance sheet channel 

(European Central Bank, 2012).  

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

 Midani (1991) melakukan penelitian terhadap faktor penentu harga saham 

di perseroan bidang industi, servis dan makanan yang berbasis di Kuwaiti. Dalam 

penelitian, Midani menggunakan earnings per share, dividends per share, debt to 

total asset, ratio of fixed assets to total assets, index pasar modal, tingkat bunga 
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deposito $US selama 3 bulan, dan nilai pertukaran currency KD per one US$. 

Penelitian dilaksanakan pada 19 perseroaan yang ada di Bursa Efek Kuwait 

dengan mengambil data tahun 1982-1987. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

terbukti bahwa earning per share, debt to total assets, dan index pasar modal 

berpengaruh signifikan pada harga saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Model pengaruh earnings per share, dividends per share, debt/asset 

ratio, ratio of fixed assets to total assets, , index pasar modal, tingkat bunga 

deposito $us selama 3 bulan, dan nilai pertukaran currency kd per one 

us$ terhadap harga saham, sumber: Midani (1991) 
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 Shiblee (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi, produk 

domestik bruto, tingkat pengangguran, dan money supply terhadap harga saham, 

sampel yang digunakan ada sebanyak 10 perseroan yang sudah terdaftar di New 

York Exchange. Data yang diteliti merupakan data selama 15 tahun yaitu rentang 

tahun 1994-2008. Analisis menggunakan metode multiple regression dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 model pengaruh inflasi, produk domestik bruto, tingkat pengangguran, 

dan money supply terhadap harga saham, sumber: Shiblee (2009) 

 Al-Deehani (2005) meneliti determinan harga saham di perusahaan go-

public Kuwait Stock Exhange. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 

selama 4 tahun yaitu rentang tahun 1999-2002. Sampel penelitian yang diambil 

sebanyak 61 perusahaan dengan 11 variabel independen yaitu laba per saham 

tahun sebelumnya, dividen kas per saham, dividen kas per saham tahun 

sebelumnya, pengembalian ekuitas, tingkat pertumbuhan, rasio debt/assets, rasio 

retention, rasio harga terhadap nilai buku, rasio price earnings, cash flow per 

lembar saham tahun ini, dan tahun sebelumnya. 
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Gambar 2.3 Model pengaruh laba per saham tahun sebelumnya, dividen kas per 

saham, dividen kas per saham tahun sebelumnya, pengembalian ekuitas, tingkat 

pertumbuhan, rasio debt/assets, rasio retention, rasio harga terhadap nilai buku, 

rasio price earnings, arus kas per lembar saham, & arus kas per lembar saham 

tahun sebelumnya terhadap harga saham, sumber: Al-Deehani (2005) 
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 Penelitian juga dilakukan oleh Atiq, Rafiq, dan Roohullah (2010) 

mengenai indikator yang dapat mempengaruhi harga saham pada 15 perusahaan 

asuransi beserta perbankan yang telah listing di Bursa Efek Karachi periode 2001-

2008. Peneliti menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan model efek 

tetap dan efek acak. Penelitian dilakukan terhadap beberapa variabel independen 

yaitu money supply, tingkat bunga pinjaman, pendapatan perkapita, dan laba per 

lembar saham. 

 

 

 

 
Gambar 2.4 Model pengaruh money supply, bunga (lending), pendapatan 

perkapita, dan laba per lembar saham terhadap harga saham, sumber: Atiq et al. 

(2010) 

 Sharma (2011) meneliti tentang efek dividen per lembar saham, laba per 

lembar saham, nilai buku, rasio pembayaran dividen, price earning ratio, dividend 

yield dan ukuran perusahaan terhadap harga saham perusahaan di India. Sampel 

penelitian yang diambil oleh peneliti sebanyak 115 perusahaan yang terdaftar di 

Bombay Stock Exchange periode 1993-2008.  

 Nirmala, Sanju, dan Ramachandran (2011) juga melakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor penentu nilai saham perusahaan di India. Variabel 

penelitian yang di ambil adalah dividend per share, profitabilitas, leverage, dan 

Earning Per Share 

Money Supply 

Interest Rate (Lending) 

Gross Domestic Product 

Harga Saham 

Christie. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia 
UIB Repository©2019



19 
 

Universitas Internasional Batam 

price earning ratio. Analisis ini menggunakan metode econometric terhadap 

perusahaan yang bergerak di sektor otomotif, publik, dan kesehatan dalam tahun 

2000-2009. 

 Al-Tamimi, Alwan, dan Rahman (2011) meneliti tentang faktor penentu 

harga saham UAE Financial Market. Peneliti mengambil sampel sebanyak 17 

perusahaan (9 perusahaan perbankan dan 8 perusahaan non-bank) dari tahun 

1990-2005 dimana variabel independennya adalah laba per lembar saham, money 

supply, pendapatan perkapita, tingkat bunga, dan price level. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model pengaruh laba per lembar saham, money supply, pendapatan 

perkapita, tingkat bunga, & price level terhadap harga saham, sumber: Al-Tamimi 

et al. (2011) 

 Bhatt dan Jk (2012) meneliti efek Earning Per Share terhadap harga 

saham perusahaan India. Sampel penelitian ada sebanyak 50 perusahaan kecuali 

perusahaan perbankan dan perusahaan financial lainnya, perusahaan diambil 

berdasarkan ranking market value yang di list oleh Business To-day Survey 2010. 

Data yang diteliti adalah data dari tahun 2007-2011. 
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 Taulbee (2001) melakukan penelitian terhadap  beberapa variabel 

dependen yaitu The Standard & Poors 500, The Dow Jones Transportation 

Average, Financial Services Index, Pasific Exchange Technology Index dan The 

Dow Jones Utilities Average. Variabel independen dalam penelitian tersebut 

adalah real gross domestic product, tingkat pengangguran, dan fisher effect. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model pengaruh real gross domestic product, unemployments, & 

fisher effect terhadap The Standard & Poors 500, The Dow Jones Transportation 

Average, Financial Services Index, Pasific Exchange Technology Index & The 

Dow Jones Utilities Average, sumber: Taulbee (2001) 

 Gill, Biger, dan Mathur (2012), melakukan penelitian mengenai dampak 

harga buku per saham, laba per lembar saham, coverage dividen, dividen per 

lembar saham, rasio pembayaran dividen, rasio price earning, ukuran perusahaan, 

CEO duality, dan internationality of the firm terhadap harga saham perusahaan 

amerika yang telah listing di New York Stock Exchange (NYSE). Dengan 

Fisher Effect 

Unemployments 

Real Gross Domestic 
 

The Standard & Poors 500 

The Dow Jones 
Transportation Average 

The Dow Jones Utilities 
Average 

Financial Services Index 

Pasific Exchange 
Technology Index 

Christie. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia 
UIB Repository©2019



21 
 

Universitas Internasional Batam 

menggunakan sampel sebanyak 333 perusahaan dan data selama tiga tahun (2009-

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Model pengaruh book value per share, earning per share, dividend 

coverage, dividend per share, dividend payout ratio, price earning ratio, firm size, 

ceo duality, dan internationality of the firm terhadap harga saham, sumber: Gill et 

al. (2012) 

 Allahawiah dan Amro (2012) meng-analisis tentang faktor pengaruh harga 

saham dengan menggunakan empirical data dari sumber primer pada 60 

perusahaan yang ter-listing di Bursa Efek Amman. Pada analisa ini peneliti 
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menyatakan bahwa kebijaksanaan dividen, firm’s nature of business, ukuran 

perusahaan, kualitas manajemen, dan laporan neraca mempengaruhi harga saham. 

  
 

 

 

 

 
Gambar 2.8 Model pengaruh dividend policy, firm’s nature of business, firm’s size, 

management quality, & financial position terhadap harga saham, sumber: 

Allahawiah & Amro (2012) 

 Kabajeh, AL Nu’aimat, dan Dahmash (2012) menganalisis dampak tingkat 

pengembalian aset, tingkat pengembalian ekuitas, dan tingkat pengembalian 

investasi pada Jordanian Insurance Public Companies Shares Price. Sampel 

penelitian mencakup 23 perusahaan publik yang ter-listing di Amman Security 

Exchange dari periode 2002-2007. 

 Uddin (2013) melakukan analisis tentang indikator yang dapat menentukan  

harga saham perusahan sektor finansial Bangladesh. Pada penelitian ini earning 

per share, nilai net aset, laba setelah pajak, dan rasio price earning di jadikan 

variabel independen. Peneliti menggunakan aplikasi SPSS dalam melakukan 

analisis statistik deskriptif maupun analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel earning per share, nilai net aset, laba setelah pajak, dan rasio 

price earning dapat menentukan harga saham. Sebanyak 72 perusahaan finansial 
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yang ter-listing di Bursa Efek Bangladesh dipilih jadi sampel analisa, data diambil 

sebanyak 6 tahun (2005-2010). Analisis menggunakan simple dan multi 

regression sebagai metode penelitian. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Malhotra dan Tandon (2013) mengatakan 

bahwa perubahan harga saham dapat disebabkan oleh ada beberapa faktor yang 

yaitu nilai buku, dividend per share, earning per share, dividend yield, dividend 

cover, dan rasio price earning. Sampel penelitian sebanyak 95 perusahaan yang 

merupakan NSE 100 Companies yang telah beroperasi 5 tahun (2007-2012). 

Penelitian ini menggunakan correlation dan linear multiple regression model 

dalam melakukan analisis pengaruh variabel independen ke dependen. 

 Haque dan Faruquee (2013) menganalisi hubungan fundamental approach 

dengan harga saham. Yang termasuk dalam kelompok fundamental adalah laba 

per lembar saham, dividen per lembar saham, fixed asset to total assets, tingkat 

pengembalian ekuitas dan tingkat pengembalian aset. Peneliti melakukan analisis 

multiple regression terhadap 14 perusahaan farmasi yang terdaftar di Dhaka Stock 

Exchange (2005-2011). 

 Sunita Sukhija (2014) juga meneliti hubungan antara fundamental 

approach dengan harga saham. Peneliti menetapkan beberapa variabel independen 

yaitu nilai buku per lembar saham, dividen per lembar saham, laba per lembar 

saham, cover, price earning, return on capital employed, payout ratio, dan tingkat 

pertumbuhan. Variabel tersebut merupakan kelompok fundamental yang akan di 

analisis menggunakan teknik Fixed Effects Model dan Random Effects Model. 

Sampel penelitian diambil dari Bombay Stock Exchange, dan sampel penelitian 
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juga di bagi menjadi empat kelompok berdasarkan sektor bisnisnya (FMGC, 

Otomotif, Farmasi, dan Teknologi-Komunikasi). 

 Almumani (2014) malakukan analisis variabel yang dapat mempengaruhi 

harga saham perusahaan perbankan yang ada di Bursa Efek Amman. Pada analisis 

ini peneliti meakukan penelitian terhadap tujuh perbankan dengan data selama 7 

tahun (2005-2011). Variabel independen dalam penelitian ini adalah dividend per 

share, earning per share, book value, dividend payout ratio, rasio price earning, 

dan ukuran perusahaan. 

 Bhattarai (2014) juga melakukan analisis untuk menemukan faktor yang 

dapat mempengaruhi harga saham perbankan. Peneliti mengungkapkan bahwa 

variabel tingkat pembayaran dividen, dividend yield, laba per lembar saham, price 

earning ratio, dan ukuran perusahaan dapat menentukan harga saham. Peneliti 

mengambi sampel sebanyak 9 perusahaan perbankan di Nepal, dengan meneliti 

data dari tahun 2006-2014. 

 Masum (2014) menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap harga 

saham perusahaan perbankan. Peneliti menetapkan dividend yield, rasio retention, 

laba setelah pajak, laba per lembar saham, dan tingkat pengembalian sebagai 

variabel dependen. Peneliti melakukan penelitian terhadap 30 perusahaan 

perbankan Bangladesh yang telah listed di Dhaka Stock Exchange (2007-2011). 

 Azad, Rezaee, Abadi, dan Rafat (2014) meneliti tentang efek laba per 

lembar saham terhadap harga saham dan firm value. Sampel penelitian berupa 22 

perusahaan perbankan Bangladesh yang di pilih secara random. 
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 Rawlin dan Shanmugam (2014) menganalisis variabel yang berdampak 

terhadap nilai saham perbankan India. Hasil analis mengungkapkan harga saham 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu deposito, uang muka, business per 

employee, profit per employee, dan percentage non performing asset. Penelitian 

ini dilakukan dengan data selama 10 tahun (2004-2013), data penelitian di peroleh 

dari Capitaline financial database dan The Reserve Bank of India. 

 Oyinlola dan Ajeigbe (2014) melakukan penelitian terhadap pengaruh 

kebijakan dividen terhadap harga saham di Nigeria. Penelitian menetapkan 

dividend payout dan laba di tahan sebagai kelompok kebijakan dividen dan 

melakukan analisis Correlation Analysis, Granger Causality Tests Panel, dan 

Ordinary Least Square terhadap data tahun 2009-2013 pada 22 perusahaan yang 

terdaftar di Nigerian Stock Exchange.  

 Azad et al. (2014) menganalisis hubungan antara harga saham dengan debt 

ratio dan capital flows with assets. Sampel penelitian adalah semua perusahaan 

yang terdaftar di Tehran Stock Exchange dari tahun 2006-2011. 

 Sharif, Purohit, dan Pillai (2015) meneliti dampak nilai buku per saham, 

tingkat pengembalian ekuitas, laba per lembar saham, dividen per lembar saham, 

dividend yield, price earnings, rasio liabilitas/aset, dan ukuran perusahaan 

terhadap harga saham. Peneliti mengambil sampel di Bahrain Stock Exchange 

sebanyak 41 perusahaan dari tahun 2006-2010. 

 Arshad et al. (2015) meneliti faktor yang mempengaruhi harga saham 

perusahaan perbankan di Pakistan. Sampel penelitian yang digunakan ada 

sebanyak 22 perbankan yang mana terdaftar di Karachi Stock Exchange dan data 
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yang di gunakan adalah data selama 7 tahun (2007-2013). Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah pendapatan perkapita, tingkat bunga, dividen per 

lembar saham, book to market ratio, price earning ratio, leverage dan laba per 

lembar saham. 

 John (2015) menganalisa pengaruh dividen per lembar saham, net asset 

value per share, price earning ratio, dan price-book value ratio terhadap harga 

saham 12 perbankan Nigeria. Sampel penelitian adalah data dari tahun 2012-2013.  

 Gharaibeh (2015) melakukan penelitian mengenai penentu harga saham 

perusahaan di Kuwait. Peneliti menggunakan teknik analisis multiple regression. 

Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Kuwait Stock 

Exchange dan data yang diteliti adalah data dari tahun 2008-2013. Dalam 

penelitian ini peneliti meneliti beberapa variabel yaitu, inflasi, kebijakan dividen, 

assets tangibility of the firm, economic progress of the country, bunga, ukuran 

perusahaan, money supply, exchange rate, growth, profitabilitas, leverage, dan 

liquidity. 

 Purnamawati (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh corporate 

characteristic dan fundamental macroeconomy terhadap harga saham perusahaan 

yang bergerak dibidang otomotif di Indonesia. Dengan menetapkan Earning Per 

Share, rasio liabilitas/ekuitas, bunga, dan inflasi sebagai variabel independen 

peneliti menggunakan teknik analisis multiple linear regression. Peneliti 

mengambil sampel penelitian sebanyak 10 perusahaan otomotif yang terdaftar di 

Indonesia Stock Exchange dengan data selama 4 tahun yaitu rentang tahun 2010-

2013. 
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 Syamsun dan Maulana, Zulkarnaen (2016) juga melakukan penelitian 

mengenai faktor pengaruh harga saham terhadap perusahaan Indonesia. Tetapi 

pada penelitian ini sampel penelitiannya merupakan perseroaan bidang properti 

yang sudah listing di Indonesia Stock Exchange. Dalam penelitian ini, di katakan 

ada dua faktor yang dapat mempengaruhi harga saham yaitu fundamental (return 

on asset, net profit margin, dan total asset turnover) dan teknikal (harga saham 

periode sebelumnya). Total ada 17 perusahaan properti yang di jadikan sampel 

penelitian, data yang di teliti adalah data dari tahun 2010-2015. 

 Alam, Miah, dan Karim (2016) meneliti tentang dampak faktor 

fundamental dan faktor teknikal terhadap harga saham perusahaan semen di 

Bangladesh. Dengan menggunakan data selama 10 tahun yaitu rentang tahun 

2006-2015, peneliti melakukan penelitian terhadap 7 perusahaan semen yang 

terdaftar di Dhaka Stock Exchange (5 perusahaan lokal dan 2 perusahaan 

mutinasional).   

 Enow dan Brijlal (2016) meakukan penelitian mengenai faktor penentu 

harga saham perusahan yang terdaftar di Johannesburg Stock Exchange. Peneliti 

meneliti sebanyak 14 perusahaan dengan data dari tahun 2009-2013. Ada 

beberapa varibel yang di teliti oleh peneliti yaitu, dividen per lembar saham, 

tingkat pengembalian ekuitas, tingkat pengembalian aset, ukuran perusahaan, 

likuidasi, laba per lembar saham, dan rasio price earning. 

 Resam (2016) melakukan penelitian terhadap perusahaan perbankan di 

Nepal mengenai faktor penentu harga saham. Dalam penelitian ini, variabel 

independennya adalah dividend per share, book value per share, dan earning per 
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share. Analisis menggunakan teknik multiple regression analysis terhadap 8 

perusahaan perbankan dengan data dari tahun 2010/11-2015/15. 

 Kumar (2017) melakukan penelitian mengenai dampak laba per lembar 

saham dan rasio price earning terhadap harga saham perusahaan otomotif di India. 

Peneliti menggunakan tekni analisis Multiple regression analysis terhadap 8 

perusahaan otomotif. Peneliti meneliti data tahun 2011/12-2015/16, data 

penelitian di ambil dari Nifty Auto Index. 

 Husam, Irfan, dan Gunsel (2017) meneliti dampak ekonomi mikro dan 

makro terhadap harga saham perusahaan sektor perbankan di Turki. Analisis di 

lakukan terhadap 7 bank terbesar di Turki, dan variabel independen dari penelitian 

ini termasuk adequancy modal, kualitas aset, kualitas manajemen, laba, likuiditas, 

ukuran perusahaan, inflasi, exchange rate, industrial production, bunga, dan 

money supply. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1  Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham 

 Pada umumnya dalam menanamkan modalnya investor mengharapkan 

earning per share (EPS). Jumlah earning per share didistribusikan sesuai dengan 

kebijakan perusahaan dalam hal pembayaran dividen. Apabila earning per share 

sebuah perusahaan mengalami pertumbuhan ini berarti ada kinerja yang bagus 

dalam manajemen dan akan meningkatkan harga saham perusahaan (J. De Wet, 

2013). 
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 Sharma (2011) melakukan analisis terhadap 115 perusahaan yang ter-

listing di Bombay Stock Exchange dengan data periode 1993-2008, hasil 

penelitian adalah hasil penelitian adalah earning per share berpengaruh 

insignifikan pada tahun 1993/94, 1998/99, 1999/00, dan 2002/03, dan sisanya 

perpegaruh signifikan positif. Jadi peneliti mengambil kesimpulan bahwa laba per 

lembar saham mempunyai hubungan signifikan positif terhadap harga saham. 

 Analis mengenai faktor pengaruh harga saham juga lakukan oleh Al-

Tamimi et al. (2011) terhadap UAE Financial Markets. Penelitian membuktikan 

bahwa laba per lembar saham berpengaruh signifikan positif terhadap harga 

saham. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa laba per 

lembar saham mencerminkan arus kas masa depan dan tingkat pengembalian 

investasi.  

 Penelitian Bhatt (2012) mengungkapkan bahwa laba per lembar saham 

mempunyai hubungan signifikan positif terhadap harga saham. Hasil studi ini 

didapatkan berdasarkan cross-sectional time-series data dari 50 perusahaan. 

 Islam et al. (2014) mendeskripsikan bahwa laba per lembar saham 

mempunyai hubungan insignifikan terhadap harga saham. Peneliti 

mendeskripsikan bahwa laba per lembar saham bukan satu-satunya faktor penentu 

harga saham, tetapi ada faktor lain seperti ekonomi makro, ekonomi mikro, peran 

direktur, faktor perusahaan dan lainnya. 

 Penelitian mengenai faktor penentu harga saham di lakukan oleh Ali, Jan, 

dan Sharif (2015) terhadap perusahaan yang terdaftar di Bahrain Stock Exchange 

dengan regression. Hasil dari analisis menyatakan bahwa laba per lembar saham 
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mempengaruhi harga saham secara insignifikan dan negatif. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut peneliti menyarankan supaya investor tidak mempertimbangkan 

laba per lembar saham sebagai faktor penentu harga saham, karena laba per 

lembar saham bukan hanya dapat dipengaruhi oleh profit tetapi juga stock 

repurchases. 

 Arshad et al. (2015) dalam penelitiannya mendeskripsikan bahwa harga 

saham di pengaruhi secara signifikan dan positif oleh earning per share. Sehingga 

berdasarkan hasil analisa tersebut, peneliti menyarankan supaya bank komersial 

Pakistan dapat meningkatkan earning per share perusahaan untuk meningkatkan 

harga saham perusahaan. 

 Penelitian mengenai dampak karakteristik perusahaan dan faktor 

fundamental (ekonomi makro) terhadap harga saham perusahaan otomotif 

Indonesia yang di lakukan oleh Purnamawati (2015) menyatakan bahwa harga 

saham di pengaruhi secara signifikan dan positif oleh earning per share. 

Pengujian dilakukan terhadap 10 perusahaan otomotif yang sudah listing di Bursa 

Efek  Indonesia dengan data tahun 2010-2013. 

 Alam et al. (2016) mengatakan bahwa earning per share tidak mempunyai 

dampak terhadap harga saham. Berdasarkan hasil analisa ini, investor disarankan 

untuk dapat memperhatikan financial base dan tingkat pertumbuhan laba 

perusahaan sebelum malakukan investasi. 

 Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Subramaniam dan Murugesu 

(2013) tentang dampak earning per share terhadap perusahaan manufaktur di Sri 

Lanka mengungkapkan bahwa earning per share mempengaruhi harga saham 
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secara signifikan dan positif. Hasil tersebut terjadi karena earning per share 

termasuk faktor utama dalam menentukan prospek masa depan perusahaan, 

sehingga semakin tinggi EPS perusahaan, maka nilai saham perusahaan juga akan 

semakin tinggi.  

2.3.2 Pengaruh Price Earnings Terhadap Harga Saham 

  Rasio Price Earning adalah rasio yang menetapkan nilai untuk perusahaan 

yang mengukur harga saham saat ini terhadap pendapatan per-sahamnya 

(Nicholson, 1960). Price Earning atau di kenal dengan Price Earning Mutiples, 

menunjukkan berapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap rupiah dari 

pendapatan perusahaan. Sebagai tambahan, itu juga mencerminkan kepercayaan 

investor tentang kinerja masa depan perusahaan dan mempengaruhi keputusan 

investasi (Afza & Tahir, 2012). Berdasarkan deskripsi diatas, dapat disimpulkan 

semakin tinggi price earnings mencerminkan semakin tinggi kepercayaan investor 

terhadap kinerja perusahaan, dan tingkat kepercayaan ini dapat meningkatkan 

demand terhadap saham sehingga harga saham juga naik. 

Uddin (2013) menganalisa faktor yang dapat menentukan harga saham 

perusahaan finansial di Bangladesh, dengan melakukan teknik analisis simple dan 

multipleregression terhadap 72 perusahaan finansial yang terdaftar di Dhaka Stock 

Exchange, peneliti menemukan bahwa price earning dapat mempengaruhi harga 

saham secara signifikan dan positif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti 

mengungkapkan bahwa price earning merupakan salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi harga saham. 
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Sharif et al. (2015) dalam analisanya mendeskripsikan bahwa price 

earning berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Berdasarkan hasil 

analisa yang didapatkan, investor disarankan untuk dapat memperhatikan price 

earnings perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi dan disarankan juga 

kepada perusahaan yang terdaftar di Bahrian Stock Exchange dapat lebih 

memperhatikan price earnings perusahaan. 

John (2015) menganalisis beberapa variabel yang dapat menentukan 

terhadap nilai saham perusahaan perbankan Nigeria. Peneliti meneliti data 

finansial tahun 2012 dan 2013, hasil penelitian menyatakan bahwa price earning 

berpengaruh signifikan pada tahun 2012 dan tidak signifikan pada tahun 2013. 

Alam et al. (2016) mendeskripsikan bahwa harga saham dapat dipengaruhi 

secara signifikan oleh price earning. Hasil penelitian didapatkan berdasarkan 

analisis terhadap 7 perusahaan semen yang terdaftar di Dhaka Stock Exchange 

dalam rentang tahun 2006-2015. 

 Kumar (2017) melakukan penelitian mengenai dampak laba per lembar 

saham dan price earnings ratio terhadap harrga saham perusahaan Auto di India. 

Hasil analisa adalah harga saham dipengaruhi secara signifikan oleh price earning. 

Tetapi kalau dibandingkan, earning per share lebih dapat mempengaruhi harga 

saham dari pada price earnings. Berdasarkan hasil penelitian tersebut para 

investor diharapkan dapat mememperhatikan kedua faktor tersebut dalam 

melakukan investasi. 
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2.3.3 Pengaruh Return On Equity Terhadap Harga Saham 

Return on equity mempunyai peran penting dalam performa kinerja 

pendapatan perusahaan. Pemegang saham dapat tahu seberapa efektif uang yang 

mereka dipekerjakan dengan ROE. Jadi, seseorang dapat menentukan apakah 

perusahaan adalah profit-creator atau profit-burner dan mengetahui efisiensi 

manajemen laba perusahaan (Kijewska, 2016). Masum (2014) menyatakan bahwa 

return on equity dapat mempengaruhi harga saham secara signifikan dan positif. 

Hal ini menunjukkan bahwa jika manajemen perusahaan bisa mengelola 

shareholders’ funds secara efektif serta menghasilkan keuntungan tinggi maka 

dapat mempengaruhi harga saham secara positif.  

 Kabajeh et al. (2012) menganalisis pengaruh rasio profatibilitas terhadap 

harga saham perusahaan asuransi publik Jordanian. Peneliti melakukan 4 kali 

analisis yaitu meneliti secara terpisah masing-masing variabel dan secara 

bersamaan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah return on equity dapat 

mempengaruhi harga saham secara signifikan dan positif pada analisis terpisah 

maupun secara bersamaan. 

 Haque dan Faruquee (2013) meneliti efek faktor fundamental terhadap 

harga saham perusahaan farmasi yang ada di Dhaka Stock Exchange. Peneliti 

menggunakan teknik analisis multiple regression, dan hasil penelitian 

menunjukan faktor fundamental (return on equity) tidak mempengaruhi harga 

saham. 

 Sharif, Purohit, dan Pillai (2015) mengatakan bahwa return on equity 

berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Berdasarkan hasil yang 
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didapatkan tersebut, peneliti menyarankan perusahaan untuk dapat 

memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan sehingga harga saham 

perusahaan dapat ditingkatkan. 

 Analisa tentang faktor yang mempengaruhi harga saham juga dilakukan 

oleh Gharaibeh (2015). Peneliti melakukan penelitian pada perusahaan di Kuwait 

dan menemukan return on equity berpengaruh signifikan positif terhadap harga 

saham. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga saham meningkat 

seiring dengan peningkatan profitabilitas perusahaan (return on equity).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Enow dan Brijlal (2016) mengenai variabel 

yang dapat mengubah nilai saham perseroan yang ada di Bursa Efek 

Johannesburg mengatakan bahwa return on equity tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Hasil penelitian tersebut didapatkan dengan melakukan 

analisis multiple regression terhadap 14 perusahaan yang terdaftar di 

Johannesburg Stock Exchange dalam rentang waktu 2009-2013. 

 Hunjra et al. (2014) menganalisi dampak return on equity terhadap harga 

saham pada 63 perseroaan yang ada di Karachi Stock Exchange. Hasil penelitian 

mendeskripsikan bahwa return on equity tidak mempunyai dampak terhadap 

harga saham.  

2.3.4 Pengaruh Book Value Per Share Terhadap Harga Saham 

 Book Value Per Share adalah perbandingan antara total ekuitas dengan 

total lembar saham perusahaan. Apabila harga saham lebih rendah dari book value 

per share maka dapat dikatakan harga sahamnya undervalue. Dengan kata lain, 
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book value per share merupakan nilai yang akan diterima oleh pemegang saham 

ketika perusahaan tersebut terlikuidasi (Sharif et al. 2015) 

 Sunita Sukhija (2014) melakukan penelitian yang dibagi menjadi beberapa 

kelompok berdasarkan sektor perusahaan yaitu sektor FMCG & miscellaneous, 

sektor auto & ancillaries, sektor obat-obatan & farmasi, dan sector teknologi & 

informasi. Di sektor FMCG dan Miscellaneous di temukan bahwa book value per 

share berpengaruh insignifikan positif terhadap harga saham. Sedangkan di sektor 

auto & ancillaries, obat-obatan & farmasi, dan sektor teknologi & informasi. 

Book value per share berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. 

 Almumani (2014) melakukan pengujian terhadap perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Amman Stock Exchange. Hasil analisa mendeskripsikan bahwa 

book value per share mempunyai dampak yang signifikan dan positif terhadap 

harga saham. Menurut peneliti hal ini dikarenakan book value per share 

mencerminkan dana pemilik perusahaan yang juga kondisi finansial perusahaan, 

jadi book value per share menjadi salah satu indikator investor dalam membuat 

keputusan investasi. 

 Ali et al. (2015) melakukan analisis terhadap 41 perusahaan yang terdaftar 

di Bahrain Stock Exchange dengan data tahun 2006-2010. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa book value per share dapat mempengaruhi harga saham 

secara signifikan dan positif. 
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2.3.5 Pengaruh Dividend Per Share Terhadap Harga Saham 

Dividen adalah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada 

pemegang saham. Ini adalah bagian dari laba perusahaan yang dibayarkan kepada 

pemegang saham (Sullivan, Sheffrin, & Perez, 2013). Dividen per lembar saham 

dapat mendorong naiknya harga saham karena setiap investor pasti mengharapkan 

mendapatkan dividen yang tinggi dari saham yang mereka investasikan sehingga 

demand akan saham tersebut naik dan meningkatkan harga saham. 

 Nirmala et al. (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

dividend per share berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nya dividend payment maka akan semakin 

tinggi harga saham perusahaannya. 

 Sharif, Purohit, dan Pillai (2015) melakukan pengujian terhadap 

perusahaan yang terdaftar di Bahrain Stock Exchange. Peneliti menemukan bahwa 

dividend per share dapat mempengaruhi harga saham secara signifikan dan positif. 

 John (2015) melakukan analisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham perusahaan perbankan Nigeria, penelitian ini dilakukan terhadap 12 

bank komersial Nigeria dengan mengambil data tahun 2012 dan 2013. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dividend per share berpengaruh signifikan pada 

tahun 2012 dan tidak signifikan pada tahun 2013 terhadap harga saham. 

 Enow dan Brijlal (2016) melalukan penelitian terhadap perusahaan yang 

terdaftar di Johannesburg Stock Exchange. Hasil penelitian mengatakan bahwa 

dividend per share mempengaruhi harga saham secara insignifikan dan positif. 
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 Al-Hasan (2013) menganalis efek kebijakan dividen terhadap harga saham. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik regression terhadap 28 

perusahaan dengan data dari tahun 2005-2009. Penelitian yang dilakukan oleh 

Matthew, Enekwe, dan Anyanwaokoro (2014) mengenai pengaruh pembayaran 

dividen terhadap harga saham mengungkapkan bahwa harga saham dipengaruhi 

secara signifikan dan positif oleh dividend per share.  

2.3.6 Pengaruh Dividend Yield Terhadap Harga Saham 

 Dividend Yield merupakan financial ratio yang mengukur jumlah cash 

dividend yang di bayar ke pemegang saham, cash dividend yang di bagikan sesuai 

dengan harga pasar. Sebuah perusahaan yang mempunyai dividend yield yang 

tinggi akan membayar sebagian besar keuntungannya dalam bentuk dividen. 

Semakin besar perusahaan membagikan dividennya, semakin besar dividend yield 

perusahaan. Nilai dividend yield yang tinggi dapat meningkatkan demand 

terhadap saham dan meningkatkan harga saham (Sharif et al. 2015) 

 Sharma (2011) melakukan penelitian terhadap 115 perseroaan yang sudah 

listing di Bursa Efek Bombay dengan menguji data finansial tahun 1993-2008. 

Hasil analisa mendeskripsikan dividend yield berpengaruh signifikan positif 

kecuali pada tahun 1995/96, 1996/97, 1997/98, 2000/01, 2001/02, dan 2002/03 

dividend yield berpengaruh signifikan negatif. 

 Malhotra dan Tandon (2013) melakukan penelitian terhadap 95 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham dipengaruhi secara 

signifikan tetapi negatif oleh dividend yield. 
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 Bhattarai (2014) meneliti faktor-faktor penentu harga saham perusahaan 

bank komersial Nepalese. Analisa dilakukan terhadap 9 perbankan yang sudah 

listing di Bursa Efek Nepal dalam kurun tahun 2006-2014 dengan menggunakan 

teknik regression. Hasil analisa mendeskripsikan bahwa dividend yield 

mempunyai efek yang signifikan dan negatif terhadap harga saham. 

 Masum (2014) menganalisis dampak dividend policy terhadap harga 

saham perusahaan bank komersial yang sudah listing di Bursa Efek Dhaka, dalam 

analisa ini terdapat 2 model penelitian yaitu fixed effect dan random effect model. 

Hasil analisa mendeskripsikan bahwa Dividend yield mempunyai dampak yang 

signifikan tetapi negatif terhadap harga saham dalam fixed effect maupun random 

effect model. 

 Ali et al. (2015) melakukan analisa terhadap harga saham perusahaan yang 

sudah listing di Bursa Efek Bahrain. Hasil analisa mengatakan bahwa harga 

saham di pengaruhi secara signifikan tetapi negatif oleh dividend yield. 

 Matthew et al. (2014) menganalisa dampak pembayaran dividen terhadap 

harga saham dengan menggunakan analisis ordinary least square terhadap 17 

perusahaan Nigeria. Hasil analisa yang ditemukan adalah dividend yield 

mempunyai dampak yang signifikan tetapi terhadap harga saham. 

 Hunjra et al. (2014) menganalisa dampak dividend policy terhadap nilai 

saham. Hasil analisa yang ditemukan adalah dividend yield mempunyai hubungan 

signifikan negatif terhadap harga saham, tetapi dividend payout mempunyai 

hubungan signifikan positif. 
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2.3.7 Pengaruh Debt-to-Total Assets Terhadap Harga Saham 

Debt-to-Total Assets Ratio (DAR) membandingkan total aktiva dengan 

hutangnya. Ini memberikan kreditor dan investor mengenai jumlah leverage yang 

digunakan perusahaan. Semakin rendah persentase, semakin sedikit leverage yang 

digunakan perusahaan dan semakin kuat posisi ekuitasnya. Secara umum, semakin 

tinggi rasionya, semakin banyak resiko dan dana perusahaan sehingga dapat 

mendukung perkembangan perusahaan (Syamsuddin, 2011). 

 Midani (1991) melakukan analisis terhadap harga saham Industrial 

Services And Food Company. Sampel penelitian yang digunakan berjumlah 19 

perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Kuwait dalam kurun waktu 1982-

1987. Hasil penelitian yang didapatkan adalah debt-to-total assets mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap harga saham. 

 Al-Deehani (2005)  menganalisa variabel yang dapat mempengaruhi harga 

saham perusahaan yang terdaftar di Kuwait Stock Enchange. Peneliti 

mengungkapkan bahwa rasio debt tidak mempunyai dampak terhadap harga 

saham.  

 Nahoji et al. (2014) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

harga saham dengan debt ratio dan capital flows with assets, hasil penelitian 

mendeskripsikan bahwa rasio debt to total assets mempunyai dampak yang 

signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, investor 

disarankan untuk dapat memperhatikan financial ratio saat melakukan investasi. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sharif, Purohit, dan Pillai (2015) 
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terhadap perusahaan yang terdaftar Bahrain Stock Exchange mengungkapkan 

bahwa rasio debt to total assets tidak mempunyai dampak terhadap harga saham.  

2.3.8 Pengaruh Size Terhadap Harga Saham 

Shaheen dan Malik (2012) mendeskripsikan ukuran perusahaan sebagai 

jumlah dan susunan kemampuan produksi dan potensi yang dimiliki perusahaan 

atau jumlah dan keragaman layanan yang secara bersamaan dapat diberikan 

kepada kliennya. Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa, ukuran 

perusahaan yang besar dapat meningkatkan nilai perusahaan (harga saham). 

 Gill et al. (2012) menganalisa dampak ukuran perusahaan terhadap harga 

saham, sampel penelitian terbagi menjadi beberapa bagian yaitu entire sample, 

manufacturing industry sample, service industry sample dengan meneliti data dari 

tahun 2009-2011. Di bagian entire sample, ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh non-signifikan pada tahun 2009 dan 2011, dan berpengaruh signifikan 

negatif pada tahun 2010. Untuk manufacturing industry sample, ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan positif untuk tahun 2009-2011. Sedangkan 

pada service industry sample ukuran perusahaan berpengaruh non-signifikan 

terhadap harga saham untuk tahun 2009-2011. 

Allahawiah dan Amro (2012) dalam penelitiannya terhadap harga saham 

perseroan yang sudah ter-listing di Bursa Efek Amman mendeskripsikan bahwa 

ukuran perusahaan mempunyai dampak yang signifikan dan positif terhadap harga 

saham. Jadi dari hasil penelitian ini, disarankan supaya perusahaan bisa 

meningkatkan volume assets sesuai dengan operasional perusahaan supaya profit 

perusahaan bisa meningkat. 
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 Almumani (2014) menganalisis variabel yang dapat mempengaruhi harga 

saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Amman. Peneliti 

melakukan penelitian terhadap 7 perusahaan perbankan dengan data rentan tahun 

2005-2011. Dengan menggunakan teknik analisis regression, hasil analisa 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi harga saham secara 

signifikan dan negatif. 

 Pada penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor penentu harga saham 

yang dilakukan oleh Gharaibeh (2015), peneliti meneliti secara acak 48 

perusahaan dari Kuwait dengan data rentang tahun 2008-2013. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh insignifikan terhadap harga 

saham. 

Enow dan Brijlal (2016) dalam penelitiannya terhadap harga saham 

perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Johannesburg mengatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Hasil 

penelitian ini juga ditemukan oleh Saldanli, Aydin, dan Hakan (2017) dalam 

penelitiannya terhadap perusahaan perbankan di Turki, peneliti juga menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi harga saham secara signifikan dan 

positif. 

 

2.4  Model Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Sharif, Purohit, dan Pillai (2015). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah penelitian ini dilakukan di Indonesia, data yang digunakan pada 
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 adalah data keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model penelitian pengaruh earning per share, price earning, return 

on equity, book value per share, dividend per share, dividend yield, debt to total 

assets, dan size terhadap harga saham, sumber: Sharif et al. (2015) 

 

2.5  Pengembangan Hipotesis 

  Hipotesis yang dikembangkan berdasarkan model penelitian di atas adalah:  

H1: Earning per share berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham 

H2: Price earning berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham 

H3: Return on equity berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham 

H4: Book-value-per-share berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham 

H5: Dividend-per-share berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham 

H6: Dividend Yield berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham 

H7: Debt-to-total Assets berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. 
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