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ABSTRAK 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal 

menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi 

perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari 

pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan 

lain-lain. Pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan 

seperti saham, obligasi dan reksadana. Semakin baik kinerja suatu perusahaan maka semakin tinggi 

laba usahanya dan semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham, dan 

kemungkinan harga saham akan naik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja 

keuangan yang dihasilkan pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif mengenai pengaruh antara ROI, 

EPS, dan PERterhadap harga saham pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Perusahaan sub sektor otomotif yang diteliti adalah PT Astra International Tbk., PT Astra 

Otoparts Tbk., PT Indo Kordsa Tbk., dan PT Indospring Tbk. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) versi 23. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (uji statistik t) ROI memiliki thitung 

sebesar -1,020 dan ttabel sebesar -2,11991 dengan taraf signifikan 0,323>0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial ROI tidak memiliki pengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap harga 

saham, sedangkan EPS memiliki thitung sebesar 7,499 dan ttabel sebesar 2,11991 dengan taraf signifikan 

0,000<0,05. Maka dapat disimpulkah bahwa secara parsial EPS berpengaruh signifikan dan 

berpengaruh positif terhadap harga saham. PER memiliki thitung sebesar 5,287 dan ttabel sebesar 2,11991 

dengan taraf signifikan 0,000<0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial PER berpengaruh 

signifikan dan berpengaruh positif terhdap harga saham. Secara simultan (uji Statistik F) variabel 

ROI, EPS, dan PER memiliki Fhitung sebesar 62,019 dan Ftabel sebesar 3,24 dengan taraf signifikan  

sebesar 0,000<0,05. Maka dapat disimpulkan bahawa variabel ROI, EPS, dan PER secara bersama-

sama memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Kata kunci : Return On Invesment (ROI), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan 

Harga Saham. 

 

mailto:muhagung.ariana@gmail.com
mailto:abtaufiq833671@gmail.com
mailto:enokr.unpak@gmail.com


 
 

2  

 

ABSTRACT 

 

Muhammad Agung Ariana. 022114385, The Influence of financial performance on stock 

prices in automotive sub-sector companies listed on the Indonesia stock exchange for the 

period 2012-2016. Advisers: Ahmad Burhanudin Taufiq and Enok Rusmanah. 

Capital markets have an important role for the economy of a country because the 

capital market runs two functions, namely as a means for companies to obtain funds from the 

public capital (investor). Funds obtained from the capital market can be used for business 

development, exspansion, addition of working capital and others. The capital market is a 

means for people to invest in financial instrumen such as stocks, bonds and mutual funds. 

The better the performance of a company, the higher the profit of the business and the more 

profits the shareholders get,and it is possible thet the stock price will rise. This study aims to 

determine the level of financial performance produced by automotive sub-sector companies 

listed on the Indonesia stock exchange. 

The type of research used is quantitative research on the influence between ROI, 

EPS, and PER towards stock prices in automotive sub-sector companies listed on the 

Indonesia stock exchange. The automotive sub-sector companies studied werw PT Astra 

International Tbk., PT Astra Otoparts Tbk., PT Indo Kordsa Tbk., dan PT Indospring Tbk. 

The analysis technique used in this research is miltiple linier regression analysis using SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) versi 23. 

The results of the study show that partially (statistic test t) ROI havetcountthat is -

1,020 andttable that is-2,11991 with a significant level 0,323>0,05. It can be conclided that 

partially ROI does not have a significant influence and has a negative effect on stock prices, 

while EPS havetcount that is 7,499 dan ttable that is 2,11991 with a significant level  

0,000<0,05. It can be conclided that partially EPS significant effect and positive effect on 

stock prices. PER have tcount that is 5,287 dan ttable that is 2,11991 with a significant level  

0,000<0,05. It can be conclided that partially PER significant effect and positive effect on 

stock prices. Simultaneously (statistik test F) variable ROI, EPS, and PER have Fcount that is 

62,019 and Ftable that is 3,24 wits a significant level of 0,000<0,05. It can be concluded that 

the variable ROI, EPS, and PER jointly have a significant effect on stock prices in the 

automotive su-sector companies listed on the Indonesia Etock Exchange. 

Keywords : Return On Invesment (ROI), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio 

(PER) and Stock Price. 
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I. PENDAHULUAN 

Pasar modal memiliki peran 

penting bagi perekonomian suatu 

negara karena pasar modal 

menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai 

sarana bagi pendanaan usaha atau 

sebagai sarana bagi perusahaan untuk 

mendapatkan dana dari masyarakat 

pemodal (investor). Dana yang 

diperoleh dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan 

usaha, ekspansi, penambahan modal 

kerja dan lain-lain. Pasar modal 

menjadi sarana bagi masyarakat untuk 

berinvestasi pada instrumen keuangan 

seperti saham, obligasi dan reksadana. 

Pasar modal (capital market) dapat 

juga diartikan sebagai pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan, 

baik surat utang (obligasi), ekuitas 

(saham), reksadana, instrumen 

derivatif maupun instrumen lainnya 

(Mirtanti dan Nadir, 2015). 

Pasar modal merupakan 

penghubung antara investor (pihak 

yang memiliki dana ) dengan 

perusahaan (pihak yang memerlukan 

dana jangka panjang). Dalam pasar 

modal yang diperjualbelikan adalah 

surat berharga atau sekuritas seperti 

saham, obligasi dan lain-lain. Di pasar 

modal sahammerupakan surat 

berharga yang paling populer di antara 

surat berharga lainnya. Bila 

dibandingkan dengan investasi lainnya 

saham memungkinkan investor untuk 

mendapatkan return atau keuntungan 

yang lebih besar dalam waktu relatif 

singkat (high return) meskipun saham 

juga memiliki sifat high risk yaitu 

suatu ketika harga saham dapat juga 

merosot secara cepat. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa saham 

memiliki karakteristik high risk and 

high return.  

Saham merupakan tanda 

penyertaan modal seorang atau pihak 

(badan usaha) dalam suatu perusahaan 

atau perseroan terbatas dan  saham 

berwujud selembar kertas yang isinya 

menerangkan tentang siapa pemilik 

saham (Kusuma, 2010).  Menerbitkan 

saham merupakan salah satu pilihan 

perusahaan ketika memutuskan untuk 

pendanaan perusahaan. Di pasar modal 

salah satu faktor utama yang menjadi 

daya tarik investor untuk membeli 

suatu saham tertentu adalah dengan 

adanya peningkatan harga saham di 

masa yang akan datang dan adanya 

pembagian dividen di akhir tahun. 

Tetapi umumnya investor secara 

awam akan menganggap sama saja 

apakah itu hasil dividen atau 

keuntungan modal, karena investor 

akan tetap memperoleh keuntungan 

yang besar apabila saham yang dibeli 

harganya semakin meningkat dari 

tahun ke tahun berikutnya.  

Harga saham adalah nilai suatu 

saham yang mencerminkan kekayaan 

perusahaan yang mengeluarkan 

saham, perubahan atau fluktuasinya 

sangat ditentukan oleh kekuatan 

penawaran dan permintaan yang 

terjadi di bursa (pasar sekunder). 

Semakin banyak investor yang ingin 

membeli atau menyimpan suatu saham 

maka harganya semakin naik, 

sebaliknya semakin banyak investor 

yang ingin menjual atau melepaskan 
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suatu saham, harganya semakin 

bergerak turun (Purwasih, 2010). 

Secara umum, semakin baik kinerja 

suatu perusahaan maka semakin tinggi 

laba usahanya dan semakin banyak 

keuntungan yang dapat dinikmati oleh 

pemegang saham juga semakin besar, 

kemungkinan harga saham akan naik. 

Meskipun demikian saham yang 

memiliki kinerja baik sekalipun, 

harganya bisa saja turun karena 

keadaan pasar. Saham yang memiliki 

kinerja yang baik seketika harganya 

menurun karena disebabkan oleh 

keadaan pasar yang jelek (bearish) 

yang menyebabkan kepercayaan 

terhadap pemodal terguncang, saham 

ini tidak akan sampai hilang jika 

kepercayaan pemodal pulih. Jika 

ekonomi membaik ataupun hal-hal 

lain membaik (bullish), maka harga 

saham akan kembali naik. 

Transaksi jual beli saham 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu faktor mikro perusahaan dan 

faktor makro ekonomi. Faktor mikro 

(internal perusahaan) yang 

mempengaruhi transaksi perdagangan 

saham antara lain dividen, tingkat 

keuntungan yang diperoleh, tingkat 

risiko, kinerja perusahaan dan 

corporate action yang dilakukan 

perusahaan tersebut. Sedangkan faktor 

makro (eksternal perusahaan) adalah 

tingkat perkembangan inflasi, nilai 

tukar atau kurs rupiah, suku bunga, 

keadaan perekonomian, dan kondisi 

sosial politik negara yang 

bersangkutan. 

 

Faktor yang mendukung 

kepercayaan pemodal salah satunya 

adalah persepsi akan kewajaran harga 

saham. Dalam kewajaran tersebut, 

investor akan melihat informasi 

tentang kondisi dan kinerja keuangan 

perusahaan (Jumingan, 2011). Salah 

satu analisis yang dapat digunakan 

untuk menilai kondisi dari kinerja 

keuangan adalah analisis rasio 

keuangan. Analisis rasio keuangan 

merupakan alternatif untuk menguji 

informasi keuangan yang bermanfaat 

dalam melakukan klasifikasi atau 

prediksi terhadap harga saham. 

Secara jangka panjang rasio 

keuangan juga dipakai dan dijadikan 

sebagai acuan dalam menganalisis 

kondisi kinerja suatu perusahaan. Pada 

dasarnya perhitungan rasio keuangan 

adalah untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan di masa lalu, saat ini, dan 

kemungkinannya di masa depan. Rasio 

keuangan merupakan teknik analisis 

dalam bidang manajemen keuangan 

yang dimanfaatkan sebagai alat ukur 

kondisi keuangan suatu perusahaan 

dalam periode tertentu. 

Secara umum banyak bentuk-

bentuk rasio keuangan untuk 

mengukur kinerja keuangan 

perusahaan, setiap rasio keuangan 

memiliki tujuan, kegunaan, dan arti 

tertentu. Dengan rasio keuangan, 

investor yang potensial akan 

menganalisis dengan cermat 

kelancaran sebuah perusahaan dan 

kemampuannya untuk mendapatkan 

keuntungan (profitabilitas), karena 

investor mengharapkan dividen dan 

harga sahamnya. Kemudian setiap 
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hasil rasio yang diukur 

diinterpretasikan sehingga menjadi 

berarti bagi pengambilan keputusan. 

Meskipun terdapat beberapa rasio lain 

yang dapat digunakan untuk 

memprediksi kinerja keuangan 

terhadap harga saham, namun dalam 

penelitian ini akan dibatasi tiga rasio 

pada kinerja keuangan. Kaitan kinerja 

keuangan dengan harga saham 

melibatkan beberapa rasio, di 

antaranya yaitu Return On Invesment 

(ROI) , Erning Per Share  (EPS), 

Price Earning Ratio (PER). 

 Return On Invesment (ROI) 

merupakan rasio profitabilitas yang 

dihitung dari laba bersih setelah 

dikurangi pajak terhadap total aset. 

Rasio iniberguna untuk mengukur 

kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan dalam menghasilkan 

keuntungan terhadap jumlah aset 

secara keseluruhan yang tersedia pada 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini 

berarti semakin baik kondisi suatu 

perusahaan.  

Rasio per lembar saham atau 

disebut juga rasio nilai buku Earning 

Per Share (EPS) rasio ini digunakan 

untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai 

keuntungan bagi pemegang saham dari 

setiap lembar saham yang dimiliki. 

Rasio yang rendah berarti manajemen 

belum berhasil untuk memuaskan 

pemegang saham, sebaliknya dengan 

rasio yang tinggi, maka kesejahteraan 

pemegang saham meningkat. Van 

Horne dan Wahowics (2013) 

menyatakan bahwa, Earning Per 

Share (EPS)adalah laba setelah pajak 

(EAT) dibagi dengan jumlah saham 

biasa yang beredar. 

Price Earning Ratio (PER), 

rasio ini mengukur seberapa besar 

perbandingan antara harga saham 

perusahaan dengan keuntungan yang 

akan diperoleh oleh para pemegang 

saham. Bagi para investor semakin 

tinggi price earning ratio maka 

pertumbuhan laba yang diharapkan 

juga akan mengalami kenaikan. 

Ketiga rasio tersebut dapat 

digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan di pasar modal seperti 

analis keuangan maupun investor 

dalam rangka membantu memprediksi 

proses pengambilan keputusan 

investasi, karena di dalam proses itu 

selain menggunakan data masa lampau 

dan masa sekarang, juga menggunakan 

data hasil prediksi untuk 

menggambarkan kemampuan dan 

menganalisis kinerja suatu perusahaan 

di masa mendatang.  

Perusahaan manufaktur meme- 

gang peranan penting dalam 

perekonomian Indonesia. Perusahaan 

tersebut menyumbang pendapatan 

yang besar terhadap negara baik itu 

melalui pajak atau kontrak lainnya. 

Karena ukurannya yang cukup besar, 

perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur memiliki serapan tenaga 

kerja yang besar, sehingga mampu 

mengurangi angka pengangguran. 

Untuk mengetahui perusahaan yang 

bergerak di bidang manufaktur, maka 

perlu dipahami karakteristik dari 

perusahaan tersebut, yaitu perusahaan 

yang menghasilkan produk dengan 

http://pengertianparaahli.com/
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nilai ekonomis yang dapat dilihat atau 

nyata dalam bentuk produk. 

 Dari sekian banyak perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI), diklasifikasikan 

menjadi tiga sektor yaitu sektor 

industri dasar dan kimia, industri 

barang konsumsi, dan aneka industri 

yang termasuk di dalamnya adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang 

otomotif. Perkembangan dunia 

otomotif kini semakin pesat khususnya 

di Indonesia. Produk-produk yang 

diluncurkan jugasemakin canggih 

mengikuti perkembangan teknologi 

guna memenuhi kepuasan para 

konsumen.  

Indonesia memliki perkemba- 

ngan yang baik pada dunia otomotif. 

Hal ini tidak hanya sekedar pernyataan 

belaka. Namun, didukung oleh 

pernyataan peneliti yang melakukan 

analisis terhadap perusahaan otomotif 

yang ada di Indonesia. Penelitian yang 

dilakukan oleh Vijay (2016) 

menyatakan bahwa Indonesia 

merupakan salah satu negara yang 

perkembangan otomotifnya terbesar di 

ASEAN setelah Thailand. Indonesia 

diprediksi akan menjadi pasar 

otomotif terbesar di ASEAN pada 

tahun 2019. Perkembangan ini dipicu 

oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia 

yang stabil, yang meningkatkan kelas 

menengah dan meningkatkan investasi 

sektor otomotif yang mendukung 

pertumbuhan pasar. Selain itu, 

Noegardjito (2015) menyatakan bahwa 

Indonesia memliki keunggulan dalam 

pasar otomotif dengan negara-negara 

ASEAN lainnya, terutama dengan 

Thailand. Penjualan otomotif di 

Indonesia hanya berbeda sekitar 7,5% 

dari Thailand dan pertumbuhan 

penjualan domestik di Indonesia dapat 

mencapai 23,6% per tahun.  

Perusahaan-perusahaan otomo- 

tif di Indonesia dituntut untuk 

meningkatkan kinerjanya agar dapat 

bersaing dan memperoleh laba yang 

meningkat. Hal ini terbukti dengan 

meningkatnya ekspor otomotif 

Indonesia ke Vietnam. Menteri luar 

negeri (Retno Marsudi) mengungkap- 

kan bahwa produk otomotif 

merupakan salah satu ekspor terbesar 

Indonesia ke Vietnam, yaitu mencapai 

sekitar USD293 juta pada tahun 2017. 

Peningkatan investasi juga terlihat, 

pada tahun 2017 investasi Vietnam 

meningkat menjadi 300%, sedangkan 

investasi Indonesia ke Vietnam 

meningkat menjadi 36%. Selain itu, 

Indonesia saat ini tengah bekerja keras 

mengungguli Thailand dalam ekspor 

produk otomotif dan memperkuat daya 

saing industri otomotif nasional agar 

tidak tenggelam oleh produk-produk 

impor. Dengan meningkatnya ekspor 

produk otomotif ke negara-negara lain, 

maka akan menarik investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan otomotif.  

Terdapat tiga belas perusahaan 

otomotif yang ada di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Namun, dalam 

penelitian ini hanya dibatasi pada 

empat perusahaan otomotif. Yaitu, PT 

Astra International Tbk (ASII), PT 

Astra Otoparts Tbk (AUTO), PT Indo 

Kordsa Tbk (BRAM), dan PT 

Indospring Tbk (INDS). Berikut 

adalah perkembangan harga saham 
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rata-rata pada bulan terbitnya laporan 

keuangan tahunan perusahaan 

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016. 

II. KAJIAN LITERATUR 

Menurut Kurniasari (2014) 

kinerja keuangan perusahaan adalah 

hasil atau prestasi yang telah dicapai 

oleh manajemen perusahaan dalam 

mengelola aset perusahaan secara 

efektif selama periode tertentu. 

Kinerja keuangan sangat dibutuhkan 

oleh perusahaan maupun investor 

untuk mengetahui dan mengevaluasi 

tingkat keberhasilan perusahaan 

berdasarkan aktivitas keuangan yang 

telahdilaksanakan. Sedangkan menurut 

Handayani (2013)  kinerja keuangan 

adalah  suatu indikator yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesehatan suatu perusahaan. Alat 

utama untuk mengetahui sehatnya 

suatu perusahaan adalah laporan 

keuangan. Selain itu menurut Fahmi 

(2012) menyatahan bahwa kinerja 

keuangan merupakan gambaran dari 

hasil yang telah dicapai atas berbagai 

aktivitas yang telah dilakukan. Dapat 

dijelaskan bahwa kinerja keuangan 

adalah suatu analisis yang dilakukan 

untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar. 

Berdasarkan pengertian-

pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa kinerja keuangan adalah 

gambaran setiap hasil ekonomi yang 

mampu diraih oleh perusahaan pada 

periode tertentu melalui aktivitas-

aktivitas perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan secara 

efisien dan efektif, yang dapat diukur 

perkembangannya dengan 

mengadakan analisis terhadap data-

data yang tercermin dalam laporan 

keuangan. 

Manfaat dan Tujuan Kinerja 

Keuangan 

Bagi investor, manfaat kinerja 

keuangan sangat penting untuk 

diketahui. Selain untuk mengetahui 

informasi mengenai kinerja keuangan 

suatu perusahaan, juga digunakan 

sebagai suatu pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan investor 

melakukan investasi pada perusahaan. 

Jika kinerja keuangan perusahaan 

baik, maka nilai perusahaan akan 

tinggi. Keadaan ini akan membuat 

para investor melirik perusahaan 

tersebut untuk menanamkan modalnya 

sehingga akan terjadi kenaikan harga 

saham.  Selain itu manfaat dari kinerja 

keuangan adalah dapat mengetahui 

adanya kekuatan atau kelemahan 

keuangan dari tahun-tahun 

sebelumnya dengan membandingkan 

angka-angka yang ada dalam laporan 

keuangan dengan cara membagi satu 

angka lainnya dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan. Hasil 

perhitungan rasio keuangan digunakan 

untuk menilai kinerja manjemen 

dalam satu periode apakah mencapai 

target yang telah ditetapkan (Kasmir, 

2015). 
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Jenis-jenis Kinerja Keuangan 

 Untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan, 

dapat dilakukan dengan beberapa rasio 

keuangan. Setiap rasio keuangan 

memiliki tujuan, kegunaan, dan arti 

tertentu. Kemudian, setiap hasil dari 

rasio yang diukur diinterpretasikan 

sehingga menjadi berarti bagi 

pengambilan keputusan. 

 Menurut Munawir (2016), 

janis-jenis rasio keuangan adalah 

sebagai berikut : 

a. Rasio likuiditas (liquiditiy 

ratio) merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek. 

Fungsi lain rasio likuiditas 

adalah untuk menunjukan atau 

mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya yang jatuh 

tempo, kewajibankepada pihak 

luar perusahaan maupun di 

dalam perusahaan. Rasio ini 

terdiri dari rasio kas (cash 

ratio), rasio cepat (quick ratio), 

rasio lancar (current ratio). 

b. Rasio solvabilitas (leverage 

ratio) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang. Artinya 

besarnya jumlah utang yang 

digunakan perusahaan untuk 

membiayai kegiatan usahanya 

jika dibandingkan dengan 

menggunakan modal sendiri. 

Beberapa rasio ini antara lain 

rasio total hutang terhadap 

modal sendiri, total hutang 

terhadap total aset dan TIE 

(Time Interest Earned).  

c. Rasio aktivitas (activity ratio) 

merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi pemanfaatan 

sumber daya perusahaan 

(penjualan, sediaan, penagihan 

piutang, dan lainnya)atau rasio 

untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-

hari. Yang tergolong sebagai 

rasio aktivitas ini diantaranya 

adalah rasio perputaran 

persediaan, rasio perputaran 

total aktiva dan rasio 

perputaran aktiva tetap. 

d. Rasio profitabilitas 

(profitability ratio) merupakan 

rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan atau laba 

dalam suatu periode tertentu. 

Rasio ini memberikan tingkat 

efektivitas manajemen suatu 

perusahaan yang ditunjukan 

dari laba yang dihasilkan dari 

penjualan atau dari pendapatan 

investasi. Beberapa jenis rasio 

profitabilitas yang sering 

digunakan adalah margin laba 

kotor (gross profit margin), 

margin laba bersih (net profit 

margine), return on asset, 

danreturn on equity. 

e. Rasio pertumbuhan (growth 

ratio) merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan 
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perusahaan dalam memperta-

hankan posisi ekonominya 

ditengah pertumbuhan perek- 

onomian dan sektor usahanya. 

f. Rasio penilai (valuation ratio) 

merupakan rasio yang 

memberikan ukuran kemam- 

puan manajemen menciptakan 

nilai pasar usahanya di atas 

biaya investasi seperti, rasio 

harga saham terhadap 

pendapatan, dan rasio nilai 

pasar saham terhadap nilai 

buku. 

 Dari uraian pengertian dan 

jenis-jenis rasio di atas, dapat 

disimpulkan bahwa rasio likuiditas 

yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan yang memenuhi kewajiban 

(utang) jangka pendek, rasio 

solvabilitas untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai oleh 

utang, rasio aktivitas digunakan untuk 

mengetahui tingkat efisiensi 

pemanfaatan sumber daya, rasio 

pertumbuhan menggambarkan kema-

mpuan perusahaan mempertahankan 

posisi ekonomi, rasio penilai mem -

berikan ukuran kemampuan mana -

jemen menciptakan pasar usahanya 

diatas biaya investasi. 

Alat Analisis Kinerja Keuangan 

a. Return On Invesment (ROI) 

 Dari sudut pandang 

investor,salah satu indikator penting 

untuk menilai prospek perusahaan 

dimasa yang akan datang adalah 

dengan melihat sejauh 

manapertumbuhan profitabilitas 

perusahaan. Return on invesment 

merupakan rasio yang penting untuk 

diperhatikan agar investor dapat 

mengetahui sejauh mana investasi 

yang dilakukan di suatu perusahaan 

mampu memberikan return sesuai 

dengan tingkat yang diisyaratkan 

investor. Hal ini menyebabkan rasio 

ini menjadi salah satu rasio yang 

selalu diperhatikan oleh calon investor 

sebelum menginvestasikan modalnya 

pada suatu perusahaan. 

Menurut Fahmi (2013) return 

on invesment digunakan untuk 

mengtahui sejauh mana investasi yang 

telah ditanamkan mampu memberikan 

pengembalian keuntungan sesuai yang 

diharapkan. Menurut Hanafi (2012) 

menyatakan bahwa return on 

invesmentdigunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat aset tertentu. Sedangkan 

menurut Sutrisni (2012)return on 

invesment sering disebut juga sebagai 

rentabilitas ekonomis, merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aset 

yang dimiliki perusahaan.  

 Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa retun on 

invesment atau return on assets 

menunjukan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari aset yang 

dipergunakan. Dengan mengetahui 

rasio ini, akan dapat diketahui apakah 

perusahaan efisien dalam 

memanfaatkan aset dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran yang lebih baik 

atas profitabilitas perusahaan karena 

menunjukan efektivitas manajemen 

dalam menggunakan aset dalam 

memperoleh pendapatan. 
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Rumus yang digunakan untuk mencari 

retun on invesment adalah sebagai 

berikut : 

     
                  

           
      

 Pada umumnya perusahaan 

menggunakan ROI untuk menentukan 

strategi pemasaran yang akan 

memberikan return yang tinggi. 

Strategi ini tidak hanya menjadi 

indikator seberapa banyak return on 

invesment yang digunakan pada tahun 

sebelumnya, tapi juga ekspektasi 

perusahaan dimasa yang akan datang.  

a.  Earning Per Share (EPS) 

 Rasio laba per lembar saham 

atau disebut juga rasio nilai buku 

merupakan rasio untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham. Rasio yang rendah berarti 

manajemen belum berhasil untuk 

memuaskan pemegang saham, 

sebaliknya dengan rasio yang tinggi, 

kesejahteraan pemegang saham 

meningkat. 

Kasmir (2013) mendefinisikan 

earning per share sebagai rasio laba 

per lembar saham atau disebut juga 

rasio nilaibuku, merupakan rasio untuk 

mengukur keberhasilan manajemen 

dalam mencapai keuntungan bagi 

pemegang saham.Sedangkan menurut 

Darmadji dan Fakhrudin 

(2012)earning per shareadalah rasio 

yang mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba 

untuk setiap lembar saham yang 

beredar.Selain itu menurut Gitman 

(2012) menerangkan bahwaearning 

per share sebagai laba perusahaan per 

saham,yang pada umumnya earning 

per share menarik bagi para pemegang 

saham dan manajemen. Seperti kita 

catat sebelumnya, earning per share 

merupakan jumlah keuntungan yang 

diperoleh selama periode berjalan atas 

nama masing-masing saham terhutang 

dan saham biasa yang beredar. 

 Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa earning per share 

atau pendapatan perlembar saham 

adalah bentuk pemberian keuntungan 

yang diberikan kepada para pemegang 

saham dari setiap lembar saham yang 

dimiliki. Kadang-kadang investor juga 

menginginkan data mengenai 

keuntungan yang diperoleh untuk 

setiap lembar sahamnya. Earning per 

share atau laba per lembar saham 

merupakan ukuran kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan per lembar saham pemilik. 

Laba yang digunakan sebagai ukuran 

adalah laba bagi pemilik atau EAT. 

Adapun rumus Earning Per Share 

(EPS) adalah : 

     
                  

                         
 

Keuntungan bagi pemegang 

saham adalah jumlah keuntungan 

setelah dipotong pajak. Keuntungan 

yang tersedia bagi pemegang saham 

biasa adalah jumlah keuntungan 

dikurangi pajak, dividen, dan 

dikurangi hak-hak lain untuk 

pemegang saham prioritas.  

b. Price Earning Ratio (PER) 

atau Rasio Harga Laba 

 Bagi para investor semakin 

tinggi price earning ratio maka 

pertumbuhan laba yang diharapkan 

juga akan mengalami kenaikan. 
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Dengan begitu price earning ratio 

(rasio harga terhadap laba) adalah 

perbandingan antara market price 

pershare (harga pasar perlembar 

saham) dengan earning pershare (laba 

perlembar saham).  

Menurut Fahmi (2013)price 

earning ratio adalah perbandingan 

antara market price per share (harga 

pasar per lembar saham) dengan 

earning pershare (laba perlembar 

saham) terhadap kenaikan 

pertumbuhan laba yang diharapkan 

juga akan mengalami kenaikan. 

Sedangkan menurut Sudana (2011) 

price earning ratio adalah rasio yang 

mengukur tentang bagaimana investor 

menilai prospek pertumbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang, 

dan tercermin pada harga saham yang 

bersedia dibayar oleh investor untuk 

setiap rupiah laba yang diperoleh 

perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa price 

earning ratioadalah suatu teknik 

analisis fundamental dengan nilai 

saham dan membandingkannya 

dengan harga saham per lembar 

dengan laba yang dihasilkan dari 

setiap lembar saham. Bagi para 

investor semakin tinggi price earning 

ratiomaka pertumbuhan laba yang 

diharapkan juga akan mengalami 

kenaikan. Rumus yang digunakan 

menurut Brigham dan Houston (2015) 

yaitu: 

      
                     

                     
 

Rasio ini mengukur seberapa besar 

perbandingan antara harga saham 

perusahaan dengan keuntungan yang 

akan diperoleh para pemegang saham. 

Saham 

Di bursa efek surat berharga 

(stock exchange) yang paling banyak 

diminati oleh investor adalah saham. 

Saham adalah surat berharga sebagai 

tanda kepemilikan seseorang atau 

badan terhadap suatu perusahaan. 

Surat berharga ini dikeluarkan oleh 

sebuah perusahaan yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) atau biasa 

disebut emiten. Menerbitkan saham 

merupakan salah satu cara yang 

digunakan perusahaan untuk 

memenuhi pendanaannya.  

Fahmi (2015) menyatakan 

bahwa saham merupakan tanda bukti 

penyertaan kepemilikan dana pada 

suatu perusahaan, saham berwujud 

selembar kertas yang tercantum 

dengan jelas nilai nominal, nama 

perusahaan, dan diikuti dengan hak 

dan kewajiban yang dijelaskan kepada 

setiap pemegangnya. Saham juga 

merupakan persediaan yang siap untuk 

dijual. Selain ituAzis, Miranti dan 

Nadir (2015) menyatakan bahwa 

saham sebagai tanda penyertaan atau 

kepemilikan investor individual atau 

investor institusional atau trader atas 

investasi atau sejumlah dana yang 

diinvestasikan dalam suatu 

perusahaan. 

Sedangkan Darmadji dan 

Fakhruddin (2012) menyatakan saham 

(stock) sebagai tanda penyertaan atau 

pemilikan seseorang atau badan dalam 

suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Saham berwujud selembar 

kertas yang menerangkan bahwa 
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pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat 

berharga tersebut. Selain itu Sutrisno 

(2012) menambahkan bahwa saham 

merupakan surat bukti kepemilikan 

perusahaan atau penyertaan pada 

perusahaan yang berbentuk perseroan 

terbatas (PT). 

Berdasarkan pemaparan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa saham 

merupakan surat berharga atau tanda 

penyertaan atas kepemilikan baik 

individu maupun badan yang 

menunjukan bahwa pemilik saham 

adalah pemilik perusahaan. Dengan 

demikian semakin besar saham yang 

dimiliki maka semakin besar pula 

kekuasaan atau pengaruh dalam 

perusahaan tersebut. 

Keuntungan dan Risiko Saham 

 Pada dasarnya semua 

pilihan investasi mengandung peluang 

keuntungan di satu sisi dan potensi 

kerugian atau risiko di sisi lain. Seperti 

tabungan dan deposito di bank 

memiliki risiko kecil karena tersimpan 

aman di bank, tetapi kelemahannya 

adalah keuntungan yang lebih kecil 

dibanding potensi keuntungan dari 

investasi lain. Berikut adalah 

keuntungan yang didapatkan investor 

dengan membeli saham menurut 

Darmadji dan Fakhrudin (2011). 

a. Dividen  

Dividen adalah pembagian 

keuntungan yang diberikan 

perusahaan dan berasal dari 

keuntungan perusahaan setiap 

tahun. Dividen dibagikan 

setelah mendapat persetujuan 

dari pemegang saham setelah 

ada Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Dividen yang 

dibagikan pun terbagi menjadi 

dua, yaitu dividen tunai dimana 

dividen yang dibagikan 

perusahaan adalah berupa uang 

tunai dalam jumlah rupiah 

tertentu untuk setiap saham 

dan dividen saham yang berarti 

keuntungan yang diberikan 

kepada pemegang saham 

adalah dividen sejumlah saham 

sehingga saham yang dimiliki 

pemodal akan bertambah 

dengan adanya pembagian 

dividen saham tersebut. 

b. Capital Gain 

Capital gainadalah pendapatan 

dari saham yang berasal dari 

selisih antara harga beli dan 

harga jual. Capital gain 

terbentuk dengan adanya 

aktivitas perdagangan saham di 

pasar sekunder. 

Selain dari dua keuntungan 

tersebut, pemegang saham juga 

dimungkinkan untuk mendapatkan 

saham bonus. Saham bonus adalah 

saham yang dibagikan perusahaan 

kepada para pemegang saham yang 

diambil dari agio saham. Agio saham 

adalah selisih antara harga jual 

terhadap harga normal nominal saham 

tersebut pada saat perusahaan 

melakukan penawaran umun dipasar 

perdana. Disamping itu terdapat pula 

risiko (kerugian) yang akan dihadapi 

oleh pemegang saham (investor), 

diantaranya: 
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a. Capital Loss 

Capital loss merupakan 

kebalikan dari capital gain, 

yaitu suatu kondisi ketika 

investor menjual saham lebih 

rendah daripada harga beli. 

b. Risiko Likuidasi 

Risiko ini terjadi ketika 

perusahaan yang sahamnya 

dimiliki pemodal dinyatakan 

bangkrut oleh pengadilan atau 

perusahaan tersebut 

dibubarkan. Dengan begitu, 

klaim atas kepemilikan akan 

menjadi prioritas terakhir 

setelah perusahaan 

menyelesaikan kewajibannya. 

III. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian 

kuantitatif, yaitu mengenai pengaruh 

antara Return On Invesment (ROI), 

Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER) terhadap harga 

saham pada perusahaan otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI).Objek penelitian yang terdapat 

didalam penelitian ini adalah variabel-

variabel rasio keuangan (variabel 

independen) yang terdiri dari, return 

on invesment, earning per share, price 

earning ratio, debt to equity ratio. 

Sedangkan variabel dependennya 

adalah harga saham. 

Unit analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

organization, yaitu sumber data 

dengan unit analisisnya berdasarkan 

informasi dari perusahaan/divisi 

organisasi yang terdiri dari laporan 

keuangan tahunan dan laporan 

keuanganperusahaan otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sedangkan data yang diambil untuk 

penelitian ini adalah data pada 

perusahaan sub sektor otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan lokasinya adalah website 

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id 

dan www.yahoofinance.com). 

Laporan keuangan perusahaan 

otomotif yang digunakan dalam 

penelitian ini telah disusun dan 

disajikan sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan di Indonesia yang 

dimuat dan disusun secara lengkap dan 

benar yang diperoleh dari website 

perusahaan dan bursa efek. Laporan 

keuangan tersebut telah diaudit oleh 

auditor independen dengan pendapat 

wajar tanpa pengecualian beserta 

paragraf penjelasan yang dilakukan 

oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

yang bertanggung jawab atas laporan 

keuangan perusahaan yang telah 

diaudit pada perusahaan yang terkait 

dalam penelitian ini. 

Jenis data yang digunakan 

untuk mendukung penelitian ini 

merupakan jenis data sekunder, yaitu 

sumber data penelitian yang diperoleh 

secara tidak langsung dari sumber 

utama (perusahaan) yang dijadikan 

objek penelitian. Data tersebut berupa 

laporan keuangan (annual report) 

perusahaan-perusahaan otomotif 

selama lima periode dari tahun 2012-

2016 yang diperoleh melalui situs di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 

www.idx.co.id dan melalu website 

http://www.idx.co.id/
http://www.yahoofinance.com/
http://www.idx.co.id/
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masing-masing perusahaan otomotif 

yang diteliti dalam penelitian ini. 

IV. HASIL PENELITIAN 

Pengujian terhadap model 

regresi berganda pada penelitian ini 

dilakukan dengan tiga tahap, yaitu uji 

koefisien secara individual (Uji t), uji 

keofisien determinasi (Uji R
2
), dan Uji 

koefisien regresi secara bersama-sama 

(Uji F). 

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial 

(Uji t) 

Sumber : Hasil pengolahan data 

dengan SPSS 23, tahun 2018. 

Berdasarkan tabel di atas, hasil 

uji signifikansi parameter individual 

(Uji Statistik t), yaitu sebagai berikut: 
 

a. Return On Invesment (X1) terhadap 

Harga saham (Y). 

 Variabel ROI memiliki t hitung  

sebesar -1,020 berada  dalam  taraf 

signifikan sebesar 0,323 yang berarti > 

taraf signifikan 0,05 (5%), dengan 

demikian tampak bahwa -t hitung <t  

tabel, yaitu (-1,020 < -2,11991) yang 

berarti Ha ditolak, dan H0 diterima.  

Artinya secara parsial variabe Return 

On Invesment (ROI) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Harga Saham. 

b. Earning Per Share (EPS) (X2) 

terhadap Harga Saham (Y). 

 Variabel EPSmemiliki t hitung  

sebesar  7,499  berada  dalam  taraf 

signifikan 0,000 yang berarti < taraf 

signifikan 0,05 (5%), dengan demikian 

tampak bahwa t hitung > t  tabel, yaitu 

(7,499 > 2,11991) yang berarti Ha 

diterima, danH0 ditolak. Artinya 

secara parsial variabel Earning Per 

Share(EPS) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Harga Saham.  

c. Price Earning Ratio (PER) (X2) 

terhadap Harga Saham (Y). 

 Variabel PERmemiliki t hitung  

sebesar  5,287  berada  dalam  taraf 

signifikan 0,000 yang berarti < taraf 

signifikan 0,05 (5%), dengan demikian 

tampak bahwa t hitung > t  tabel, yaitu 

(5,287 > 2,11991) yang berarti Ha 

diterima, danH0 ditolak. Artinya 

secara parsial variabel Price Earning 

Ratio (PER) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Harga Saham. 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 ,843
a
 ,710 ,655 ,47347 

a. Predictors: (Constant), ROI, EPS, PER 

b. Dependent Varoable: Data Harga Saham  

Sumber : Hasil pengolahan data 

dengan SPSS 23, tahun 2018. 

Dari Tabel di atas, menjelaskan 

tentang ringkasan model, yang terdiri 

dari hasil korelasi berganda (R), 

koefisien determinatasi (Rsquare), 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Stand
ardiz
ed 

Coeffi
cients 

T Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Const
ant) 

2,059 ,535  3,849 ,001 

ROI -,029 ,028 -,123 -1,020 ,323 

EPS ,884 ,118 ,910 7,499 ,000 

PER ,472 ,089 ,379 5,287 ,000 
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koefisien determinasi yang 

disesuaikan (adjusted R square) dan 

ukuran prediksi kesalahan (Std. Error 

of the Estimate), antara lain : 

a. Nilai korelasi berganda (R) adalah 

sebesar 0,843 artinya korelasi atau 

hubungan antara variabel ROI, 

EPS, dan PERterhadap variabel 

Harga Saham sebesar 0,843 atau 

84,3%. Nilai R yang semakin 

mendekati 1 menunjukkan bahwa 

hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel 

dependen semakin kuat (erat). 

Sehingga, korelasi antara variabel 

ROI, EPS,dan PER terhadap 

variabel harga saham sebesar 

0,843 berarti terjadi hubungan 

yang kuat (erat) karena mendekati 

nilai 1. 

b. Nilai koefisien determinasi R 

square (R
2
) adalah sebesar 0,710 

menunjukkan bahwa variasi dari 

harga saham dapat dijelaskan oleh 

ROI, EPS, dan PER sebesar 0,710 

atau 71% sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 0,29 atau 29% dijelaskan 

atau dipengaruhi variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini. 

c. Adjusted R Square adalah R 

square yang telah disesuaikan. 

Nilai adjusted R square dalam 

penelitian ini adalah 0,655 atau 

65,5% ini menunjukkan 

sumbangan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel 

dependen. 

d. Standard Errorofthe Estimate 

adalah ukuran kesalahan prediksi. 

Nilai sebesar 0,47347 

menunjukkan bahwa kesalahan 

yang dapat terjadi dalam 

memprediksi harga saham. 

Uji Koefisien Regresi Secara 

Bersama-sama (Uji F) 

a. Dependent Variable: Data Harga Saham 

b. Predictors: (Constant), Data PER, ROI, 

Data_EPS 

Sumber : Hasil pengolahan data 

dengan SPSS 23, tahun 2018. 

Dari hasil uji signifikansi 

simultan (Uji Statistik F) yang 

disajikan pada tabel 16 di atas, 

diperoleh hasil Fhitung sebesar 62,019 

dengan nilai signifikansi 0,000. Untuk 

Ftabel diperoleh sebesar 3,24. Dengan 

nilai signifikansi yang disajikan pada 

tabel 16 sebesar 0,000 yang berarti < 

0,05 dan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 

62,019> 3,24 maka hipotesis diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ROI, EPS, dan PER secara simultan 

atau bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

V. SIMPULAN 

Setelah melakukan analisis dan 

pengujian hipotesis mengenai 

pengaruh kinerja keuangan terhadap 

harga saham pada perusahaan sub 

sektor otomotif yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode2012-2016, 

makadapatdisimpulkansebagaiberikut: 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 
Square

s Df 

Mean 
Squar

e F Sig. 

1 Regr
essio
n 

11,384 3 3,795 62,019 ,000
b
 

Resi
dual 

,979 16 ,061   

Total 12,363 19    
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1. Variabel ROI tidak berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan 

sub sektor otomotif yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2016. Berdasarkan uji 

parsial (uji t)  pada tabel 14, ROI 

memilki nilai signifkan 

0,323>0,05 dan nilai -thitung < -ttabel  

(-1,020< -2,11991) sehingga H1 

ditolak. Dengan demikian secara 

parsial ROI tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

Hal ini terjadi karena rasio ini 

tidak memperhitungkan dividen 

maupun capital gain yang didapat 

oleh seorang investor. Karena itu 

rasio ini bukan pengukur return 

pemegang saham yang 

sebenarnya. Selain itu dengan 

peningkatan aset atau aset yang 

mengalami pertumbuhan maka 

nilai dividen yang dibayarkan 

akan cenderun gmenurun karena 

pendapatan dari perusahaan akan 

cenderung digunakan untuk 

meningkatkan aset perusahaan. 

Sehingga seorang investor akan 

cenderung mempertimbangkan 

mengenai dana investasi yang 

akan ditanamkan. 

2. Variabel EPS berpengaruh 

terhadap harga saham pada 

perusahaan sub sektor otomotif 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016. 

Berdasarkan uji parsial (uji t) pada 

tabel 14,EPS memiliki nilai 

signifkan 0,000<0,05 dan nilai 

thitung >ttabel  (7,499 > 2,11991) 

sehingga H2 diterima. Dengan 

demikian EPS memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap harga 

saham. 

3. Variabel PER berpengaruh 

terhadap harga saham pada 

perusahaan sub sektor otomotif 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016. 

Berdasarkan uji parsial (uji t) pada 

tabel 14, price earning ratio 

memilki nilai signifkan 

0,000<0,05 dan nilai thitung >ttabel  

(5,287 > 2,11991) sehingga H3 

diterima. Dengan demikian price 

eraning ratio memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap harga 

saham. 

4. Secara simultan atau bersama – 

sama variabel ROI, EPS, dan PER 

berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan sub sektor 

otomotif yang terdaftar di BEI 

periode 2012–2016, yaitu sebesar 

0,710 atau 71%, sedangkan 

sisanya sebesar 29% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini. 

Perkembangan harga saham pada 

perusahaan sub sektor otomotif 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) mengalami naik 

turun karena harga suatu saham 

sangat dipengaruhi oleh hukum 

permintaan dan penawaran, harga 

suatu saham akan cenderung naik 

bila suatu saham mengalami 

kelebihan permintaan dan 

cenderung turun jika terjadi 

kelebihan penawaran. 
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