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ABSTRAKSI 
 

Saham merupakan surat berharga yang dimiliki oleh sebuah 
perusahaan. Harga saham ditentukan berdasarkan harga yang 
diminta dan ditawarkan oleh penjual dan pembeli. Jika 
kinerja perusahaan baik, maka harga sahamnya akan meningkat, 
begitu juga sebaliknya. Untuk mengetahui apakah perusahaan 
berada dalam kondisi baik bisa dilakukan dengan menghitung 
rasio-rasio keuangan. Penulis berusaha menguji variabel-
variabel berdasarkan dari rasio profitabilitas yaitu Gross 
Profit Margin, Return On Equity dan Return On Investment, 
rasio solvabilitas yaitu Debt to Equity Ratio dan rasio 
pasar yaitu Earning Per Share yang terdapat di Perusahaan 
Realestat dan Properti yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh EPS, ROI, DER, ROE dan GPM terhadap harga saham 
perusahaan Realestat dan Properti yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2008-2011. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi, uji asumsi klasik, uji 
parsial dan uji simultan. 

Hasil analisis yang penulis temukan dari penelitian ini 
yaitu, (a)Tidak terdapat pengaruh signifikan EPS terhadap 
harga saham, tingkat signifikan 0,196>α=0,05. (b)Tidak 
terdapat pengaruh signifikan ROI terhadap harga saham, 
tingkat signifikan 0,094>α=0,05. (c)Tidak terdapat pengaruh 
signifikan DER terhadap harga saham, tingkat signifikan 
0,165>α=0,05. (d)Terdapat pengaruh signifikan ROE terhadap 
harga saham, tingkat signifikan 0,012<α=0,05. (e)Tidak 
terdapat pengaruh signifikan GPM terhadap harga saham, 
tingkat signifikan 0,243>α=0,05. (f)Terdapat pengaruh 
signifikan EPS, ROI, DER, ROE dan GPM terhadap harga saham, 
tingkat signifikan 0,000<α=0,05. Hal ini juga diperkuat 
dengan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,279. 
Maksudnya 27,9% harga saham dipengaruhi oleh EPS, ROI, DER, 
ROE dan GPM, sisanya 72,1% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 
Kunci: Earning Per Share, Return On Investment, Debt To 

Equity Ratio, Return On Equity, Gross Profit Margin 
dan Harga Saham. 
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1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang Penelitian 

Saham merupakan surat berharga yang dimiliki oleh 
sebuah perusahaan. Harga saham ditentukan berdasarkan harga 
yang diminta dan ditawarkan oleh penjual dan pembeli. Jika 
kinerja perusahaan baik, maka harga sahamnya akan meningkat, 
begitu juga sebaliknya. Untuk mengetahui apakah perusahaan 
berada dalam kondisi baik bisa dilakukan dengan menghitung 
rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio 
aktivitas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan 
rasio pasar. Di dalam penelitian ini penulis berusaha 
menguji variabel-variabel berdasarkan dari rasio 
profitabilitas yaitu Gross Profit Margin, Return On Equity 
dan Return On Investment, rasio solvabilitas yaitu Debt to 
Equity Ratio dan rasio pasar yaitu Earning Per Share yang 
terdapat di Perusahaan Realestat dan Properti yang ada di 
Bursa Efek Indonesia. 
 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan 
di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah Earning Per Share berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham perusahaan Realestat dan Properti 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 ? 

2. Apakah Return On Investment berpengaruh secara signifikan 
terhadap harga saham perusahaan Realestat dan Properti 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 ? 

3. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh secara signifikan 
terhadap harga saham perusahaan Realestat dan Properti 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 ? 

4. Apakah Return On Equity berpengaruh secara signifikan 
terhadap harga saham perusahaan Realestat dan Properti 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 ? 

5. Apakah Gross Profit Margin berpengaruh secara signifikan 
terhadap harga saham perusahaan Realestat dan Properti 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 ? 

6. Apakah Earning Per Share, Return On Investment, Debt to 
Equity Ratio, Return On Equity dan Gross Profit Margin 
berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 
perusahaan Realestat dan Properti yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2008-2011 ? 

 
Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yiatu: 
1. Hanya menggunakan lima variabel yang digunakan, yaitu 

EPS, ROI, DER, ROE dan GPM. 
2. Pemilihan sampel yang hanya pada perusahaan Realestat dan 

Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
3. Periode pada penelitian ini selama 5 tahun, yaitu dari 

tahun 2008-2011. 
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Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan 
dilakukan penulis adalah untuk mengetahui: 
1. Pengaruh Earning Per Share terhadap harga saham 

perusahaan Realestat dan Properti yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2008-2011. 

2. Pengaruh Return On Investment terhadap harga saham 
perusahaan Realestat dan Properti yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2008-2011. 

3. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap harga saham 
perusahaan Realestat dan Properti yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2008-2011. 

4. Pengaruh Return On Equity terhadap harga saham perusahaan 
Realestat dan Properti yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2008-2011. 

5. Pengaruh Gross Profit Margin terhadap harga saham 
perusahaan Realestat dan Properti yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2008-2011. 

6. Pengaruh Earning Per Share, Return On Investment, Debt to 
Equity Ratio, Return On Equity dan Gross Profit Margin 
terhadap harga saham perusahaan Realestat dan Properti 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 
 

2. LANDASAN TEORI 
Laporan Keuangan 

Menurut Fahmi (2011:2), laporan keuangan adalah suatu 
informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu 
perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat 
dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan 
tersebut. 

Laporan keuangan adalah informasi yang diharapkan mampu 
memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan 
ekonomi yang bersifat financial (Farid dan Siswanto dalam 
Fahmi, 2011:2). 
Saham 

Saham adalah bukti penyertaan modal pada sebuah 
perusahaan. Dengan membeli saham perusahaan, berarti 
investor menginvestasikan dana yang nantinya akan digunakan 
oleh pihak manajemen untuk membiayai kegiatan operasional 
perusahaan. (Tambunan, 2007). 
Harga Saham 

Berdasarkan definisi menurut Widoatmodjo (2012:30-31), 
harga di bursa ditentukan oleh kekuatan permintaan dan 
penawaran. Semakin banyak orang yang ingin membeli saham, 
maka harga saham tersebut cenderung akan bergerak naik, dan 
sebaliknya. Artinya, jika kinerja perusahaan baik, maka 
harga sahamnya akan meningkat, begitu juga sebaliknya. 
Hak Pemegang Saham 

Hak pemegang saham di antaranya, berhak memperoleh 
dividend dan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 
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serta mendapat bagian jika perusahaan dilikuidasi 
(Widoatmodjo, 2012:43). 
Hubungan Harga Saham Dengan Laporan Keuangan 

Perkembangan harga saham bisa dilihat dari laporan 
keuangan, misalnya laporan keuangan pada Desember tahun 2009 
yang dibandingkan dengan laporan keuangan pada Desember 
tahun 2010, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. 

Laporan keuangan itu dipergunakan untuk menganalisa 
saham-saham perusahaan apakah baik untuk dijadikan 
investasi-investasi. Selain itu juga dapat diperkuat dengan 
adanya analisis fundamental, dimana analisis ini lebih 
menitikberatkan pada analisa laporan keuangan perusahaan. 
Earning Per Share (EPS) 

Menurut Fahmi (2011:138), Earning Per Share adalah salah 
satu dari rasio keuangan yang berpengaruh terhadap harga 
saham. Rasio ini termasuk dalam rasio nilai pasar. Rasio 
nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang 
terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi 
pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang 
akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang.  

Namun lain pula menurut Tambunan (2007:117), laba per 
saham (Earning Per Share) menginformasikan kepada pemegang 
saham atau investor tentang berapa banyak keuntungan yang 
dihasilkan setiap saham. 
Return On Investment (ROI) 

Menurut Fahmi (2011), Return On Investment adalah 
rasio yang digunakan untuk melihat sejauh mana investasi 
yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian 
keuntungan sesuai yang diharapkan. 

Sedangkan menurut Kasmir (2008 : 201-202), Return On 
Investment adalah rasio yang menunjukkan hasil atau return 
atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. Return On 
Investment juga merupakan ukuran tentang efektivitas 
manajemen dalam mengelola investasinya. 
Debt to Equity Ratio (DER) 

Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim dalam Fahmi 
(2011), mendefinisikan debt to equity ratio sebagai “Ukuran 
yang di pakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk 
memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk 
kreditor”. 

Rasio ini juga dikenal dengan sebutan Leverage Ratio 
karena menggunakan uang pinjaman (debt) untuk memperoleh 
keuntungan (Kasmir, 2008). Semakin kecil DER, maka semakin 
kecil pula resiko perusahaan. Sedangkan semakin tinggi DER, 
maka akan semakin menurun harga saham perusahaan. 
Return On Equity (ROE) 

Menurut Fahmi (2011:137), Return On Equity  adalah rasio 
yang mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan 
sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas 
ekuitas.  
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Sedangkan menurut Kasmir (2008:204), Return On Equity 
adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih 
sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan 
efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio 
ini, semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan 
semakin kuat, demikian pula sebaliknya. 
Gross Profit Margin (GPM) 

Menurut Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston dalam Fahmi 
(2011), memberikan pendapatnya yaitu, “Margin laba kotor, 
yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban 
pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk 
mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang 
maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan 
kepada pelanggan”. 

Definisi Gross Profit Margin dari Joel G. Siegel dan Jae 
K. Shim dalam Fahmi (2011), mengatakan bahwa, “Persentase 
dari sisa penjualan setelah sebuah perusahaan membayar 
barangnya juga disebut margin keuntungan kotor (gross profit 
margin)”. 

  
3. METODE PENELITIAN 
Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel, yakni 
variabel independen dan variabel dependen. Yang menjadi 
variabel independen dalam penelitian ini adalah Earning Per 
Share (EPS), Return On Investment (ROI), Debt to Equity 
Ratio (DER), Return On Equity (ROE), dan Gross Profit Margin 
(GPM). Dan yang menjadi variabel dependen adalah harga 
saham. 

 
Definisi Operasional Variabel 
A. Harga Saham (Y) 

Harga saham yang dimaksud di sini adalah harga saham 
penutupan per 31 Desember pada Perusahaan RealEstat dan 
Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
B. Earning Per Share (X1) 

Secara sistematis Earning Per Share (EPS) dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

퐸푎푟푛푖푛푔 푃푒푟 푆ℎ푎푟푒 (EPS) =  
Laba Bersih

Jumlah Saham 

 
C. Return On Investment (X2) 

Secara sistematis Return On Investment (ROI) dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

푅푒푡푢푟푛 푂푛 퐼푛푣푒푠푡푚푒푛푡 (ROI) =  
Laba Bersih
Total Asset  

 
D. Debt to Equity Ratio (X3) 

Secara sistematis Debt to Equity Ratio (DER) dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 
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퐷푒푏푡 푡표 퐸푞푢푖푡푦 푅푎푡푖표 (DER) =  
Total Utang

Modal  

 
E. Return On Equity (X4) 

Secara sistematis Return On Equity (ROE) dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

푅푒푡푢푟푛 푂푛 퐸푞푢푖푡푦 (ROE) =  
Laba Bersih

Total Ekuitas 
 

F. Gross Profit Margin (X5) 
Secara sistematis Gross Profit Margin (GPM) dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

퐺푟표푠푠 푃푟표푓푖푡 푀푎푟푔푖푛 (GPM) =  
EBIT
Sales 

 
Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
Real Estate and Property yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2008 sampai tahun 2012 yang 
berjumlah 39 perusahaan. 

 
Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 29 
perusahaan Realestat dan Properti yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode tahun 2008 hingga 2011. Hal ini 
karena terdapat 10 perusahaan yang tidak termasuk dalam 
kriteria penulis. Adapun yang menjadi kriteria penulis 
adalah:  
1. Perusahaan listing pada Bursa Efek Indonesia dalam kurun 

periode 2008 sampai 2011. 
2. Variabel yang akan diteliti tercantum dilaporan keuangan.  

Laporan keuangan yang akan diteliti berupa laporan 
keuangan performance highlight per 31 Desember. 

 
Metode Pengumpulan Data 

Data-data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan 
dalam penelitian atau untuk menguji hipotesis yang sudah 
dibuat. Metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 
berikut:  
1. Studi pustaka, dari metode ini diperoleh penelitian 

terdahulu dan beberapa penelitian yang bekaitan dengan 
penelitian ini, serta bahan-bahan yang ada di buku.  

2. Pengumpulan data sekunder. Di sini data yang diperoleh 
berupa teori-teori pendukung yang tidak dapat dijumpai di 
buku saat melakukan studi pustaka. 

3. Studi dokumentasi, data untuk penelitian ini diperoleh 
dari laporan keuangan perusahaan Realestat dan Properti 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Metode Analisis Data 
A. Analisis Regresi 

Untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share, Return On 
Investment, Debt To Equity Ratio, Return On Equity dan Gross 
Profit Margin terhadap harga saham digunakan analisis 
regresi berganda. Model yang akan digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 

Y  =  bo + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + e 
 

B. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas untuk mendeteksi normalitas data 
perlu dilakukan uji normalitas baik menggunakan kurva 
persebaran data berupa curve normal dan normal plot atau 
menggunakan uji kolmogorov-smirnov, dengan kriteria jika p-
value < 0,05 berarti data terdistribusi tidak normal 
(Supramono & Intiyas Utami, 2004:82). 

 
2. Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas untuk mengetahui apakah terdapat 
gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan 
variabel yang lain. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat 
nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Menurut 
Supramono dan Intiyas Utami (2004:82-83), Multikolinearitas 
terjadi jika nilai tolerance dibawah 0.10 dan VIF di atas 
10. 

 
3. Uji Autokorelasi 

Menurut Sunyoto (2011:91), persamaan regresi yang baik 
adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika 
terjadi autokorelasi, maka persamaan tersebut menjadi tidak 
baik dipakai prediksi. Salah satu ukuran dalam menentukan 
ada tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan uji Durbin-
Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah -2 

(DW < -2) 
b. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada di antara 

-2 dan + 2 atau -2 ≤ DW ≤ +2 
c. Terjadi autokorelasi negative jika nilai DW di atas +2 

atau DW > +2 
 

4. Uji Heteroskedastisitas 
Heterokedastisitas dapat dilihat dengan melakukan 

pengujian terhadap semua sampel yang ada, kemudian dilakukan 
dengan uji grafik scatterplot (Priyatno, 2010). Pengujian 
ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat jarak kuadrat 
titik-titik sebaran terhadap garis regresi. Untuk mendeteksi 
gejala heterokedastisitas dalam persamaan regresi digunakan 
metode grafik dengan menggunakan plot pada regresi. Metode 
grafik dengan menggunakan nilai prediksi variabel terikat 
(zpred) dengan residualnya (sresid) untuk melihat ada 
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tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara sresid 
dan zpred. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang 
ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur 
(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah 
terjadi heterokedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas 
serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka nol 
pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.  

Selain dengan melihat grafik scatterplot, juga dapat 
dilakukan dengan dengan uji Glejser. Menurut Priyatno 
(2010), jika nilai signifikansi variable independen > 0,05 
maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 
C. Uji Parsial 

Menurut Suharyadi Dan Purwanto (2009), apabila nilai t-
hitung diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan 
perbandingan antara nilai t-hitung dengan t-tabel dengan 
menggunakan level of confidence 95% (α = 0,05) dan degree of 
freedom (n-k-1), maka disusunlah kriteria penerimaan sebagai 
berikut: 

H0 ditolak jika P- value < 0,05 
H0 gagal ditolak jika P-value > 0,05 
 

D. Uji Simultan 
F-hitung dibandingkan dengan F-tabel, dengan level of 

confidence  95%  (α = 0,05) dan degree of freedom (n-k) dan 
(k-1), maka: 

H0 ditolak jika P-value < 0,05 
H0 gagal ditolak jika P- value > 0,05 

1. Uji R Square (R2) 
Uji R Square ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan 
variabel dependen yang dibantu dengan menggunakan SPSS 17.0. 

 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Objek Penelitian 

Pada tanggal 1 Desember 2007, Bursa Efek Jakarta dan 
Bursa Efek Surabaya di gabung menjadi satu dengan nama baru 
yakni Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada 
perusahaan Realestat dan Properti yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Selama periode 2008 hingga 2011 dan terdapat 
39 perusahaan. Namun berdasarkan purposive sampling  maka 
diperoleh sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini 
sebanyak 29 perusahaan Realestat dan Properti yang dijadikan 
sebagai objek penelitian. 
Analisis Data 

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

X1 106 -30.51 483.41 28.7954 58.76059 
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X2 106 -.11 .80 .0348 .08643 
X3 106 .05 3.16 .8875 .70455 
X4 106 -24.19 33.73 7.5501 10.39580 
X5 106 -37.97 73.96 44.6379 14.30614 
ln1 106 3.91 7.70 5.4283 .93564 
Valid N 
(listwise) 

106     

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah data 

yang dimasukkan dalam pengujian ini adalah 106 data. X1 
memiliki nilai rata rata 28,7954, nilai minimum -30,51, 
nilai maksimum 483,41 dan nilai standart deviasi 58,76059. 
X2 memiliki nilai rata rata 0,348, nilai minimum -0,11, 
nilai maksimum 0,80 dan nilai standart deviasi 0,08643. X3 
memiliki nilai rata rata 0,8875, nilai minimum 0,05, nilai 
maksimum 3,16 dan nilai standart deviasi 0,70455. X4 
memiliki nilai rata rata 7,5501, nilai minimum -24,19, nilai 
maksimum 33,73 dan nilai standart deviasi 10,39580. X5 
memiliki nilai rata rata 44,6379, nilai minimum -37,97, 
nilai maksimum 73,96 dan nilai standart deviasi 14,30614. Y 
memiliki nilai rata rata 5,4283, nilai minimum 3,91, nilai 
maksimum 7,70 dan nilai standart deviasi 0,93564. 
1. Uji Outlier 
 Uji outlier dimaksudkan untuk melihat data yang 
memiliki nilai ekstrim yang dapat mengganggu dalam pengujian 
yang akan dilakukan, setelah dilakukan terdapat 10 sampel 
yang memiliki data dengan nilai Z-score diluar kisaran ± 
3.00, sehingga harus dibuang dari data yang akan diuji dan 
jumlah sampel (N) menjadi 106. 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov 
dengan syarat apabila nilai p-value di bawah 0,05 berarti 
data terdistribusi tak normal (p-value < 0,05). 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 106 
Normal 
Parametersa,,b 

Mean .0000000 
Std. Deviation .77506625 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .106 
Positive .106 
Negative -.074 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.090 
Asymp. Sig. (2-tailed) .186 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa data terdistribusi 
normal, karena nilai signifikansinya sebesar 0.186. Nilai 
tersebut memenuhi syarat dalam penelitian ini. Data 
berdisitribusi tidak normal apabila nilai p-value < 0,05. 
Dalam penelitian ini nilai p-value > 0,05 (0,186 > 0,05). 

 
b. Uji Auotokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 
masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka 
persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak 
dipakai prediksi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada 
tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan uji Durbin-
Watson. DW harus berada dalam rentang -2 dan +2. (Sunyoto, 
2011 : 91).  

Tabel 4.3 Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .560a .314 .279 .79421 2.035 
a. Predictors: (Constant), X5, X3, X1, X2, X4 
b. Dependent Variable: Harga Saham 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2013 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan 

regresi bebas autokorelasi, karena nilai Durbin-Watson 
2,035, sehingga memenuhi syarat bebas.  

 
c. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas dapat dilihat dengan melakukan 
pengujian terhadap semua sampel yang ada, kemudian dilakukan 
dengan uji grafik scatterplot. Pengujian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk melihat jarak kuadrat titik-titik 
sebaran terhadap garis regresi. Untuk mendeteksi gejala 
heterokedastisitas dalam persamaan regresi digunakan metode 
grafik dengan menggunakan plot pada regresi. Metode grafik 
dengan menggunakan nilai prediksi variabel terikat (zpred) 
dengan residualnya (sresid) untuk melihat ada tidaknya pola 
tertentu pada grafik scatterplot antara sresid dan zpred. 
Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point - point) 
yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur ( 
bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah 
terjadi heterokedastisitas, jika tidak ada pola yang jelas 
serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka nol 
pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas. 
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Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik – titik 

tidak membentuk pola tertentu, dan menyebar di atas dan di 
bawah angka nol (0) pada sumbu Y. Dengan demikian, data 
terhindar dari heteroskedastisitas.  

Namun, pengujian hateroskedastisitas dengan 
menggunakan scatterplot memiliki kelemahan dalam 
menginterpretasikannya. Karena itulah perlu dilakukan uji 
Glejser. 

Hasil uji Glejser dengan bantuan program SPSS 17.0 
dapat dilihat dari tabel 4.4 berikut ini:  

Tabel 4.4 Uji Glejser 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constan
t) 

.766 .135  5.651 .000 

X1 .001 .001 .111 .881 .380 
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X2 -.686 .575 -.146 -1.193 .236 

X3 .057 .059 .099 .963 .338 

X4 .001 .005 .037 .305 .761 

X5 -.004 .003 -.133 -1.225 .223 
a. Dependent Variable: Harga Saham 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 

Menurut uji Glejser, persamaan regresi bebas gejala 
heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi variable 
independen lebih besar dari 0,05. Dari tabel di atas 
diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X1 dalam hal ini 
Earning Per Share  adalah sebesar 0,380. Variabel X2 dalam 
hal ini Return On Invetment memiliki nilai signifikansi 
sebesar 0,236. Variabel X3 dalam hal ini memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0,338. Variabel X4 dalam hal ini Return 
On Equity memiliki nilai signifikansi sebesar 0,761. 
Variabel X5 dalam hal ini Gross Profit Margin memiliki nilai 
signifikansi sebesar 0,223. Karena nilai signifikan kelima 
variabel independen tersebut > 0,05, maka model regresi yang 
digunakan bebas gejala heteroskedastisitas.  
d. Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas untuk mendeteksi apakah terdapat 
gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan 
variabel yang lain. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat 
nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 
Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance dibawah 0.10 
dan VIF di atas 10 (Supramono & Intiyas Utami, 2004:82-83). 

Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance 

> 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toleranc
e VIF 

1 (Constan
t) 

4.657 .265  17.603 .000   

X1 .002 .002 .139 1.302 .196 .601 1.664 

X2 1.896 1.123 .175 1.688 .094 .638 1.568 

X3 .162 .116 .122 1.397 .165 .897 1.115 

X4 .024 .009 .266 2.562 .012 .637 1.571 

X5 .007 .006 .108 1.174 .243 .805 1.242 
a. Dependent Variable: Harga Saham 
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bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel 
indpenden.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan 
regresi yang digunakan sebagai prediksi dalam penelitian ini 
bebas dari asumsi klasik.  
3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen digunakan analisis regresi berganda. 
Berikut ini adalah hasil olah data dengan program SPSS 17.0.  

Tabel 4.6 Analisis Regresi 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toleranc
e VIF 

1 (Constan
t) 

4.657 .265  17.603 .000   

X1 .002 .002 .139 1.302 .196 .601 1.664 

X2 1.896 1.123 .175 1.688 .094 .638 1.568 

X3 .162 .116 .122 1.397 .165 .897 1.115 

X4 .024 .009 .266 2.562 .012 .637 1.571 

X5 .007 .006 .108 1.174 .243 .805 1.242 
a. Dependent Variable: Harga Saham 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil persamaan 

model regresi linier berganda sebagai berikut: 
Y = 4,657 + 0,002EPS + 1,896ROI + 0,162DER + 0,024ROE + 
0,007GPM + e 
Persamaan regresi di atas mengandung arti sebagai berikut: 
a. Konstanta senilai 4,657 menunjukkan bahwa apabila kelima 

variabel independen bersifat konstan maka terjadi 
kenaikan harga saham Rp. 4,657.  

b. Koefisien regresi untuk X1 dalam penelitian ini adalah 
Earning Per Share adalah 0,002 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,196. Ini menunjukkan indikasi adanya hubungan 
yang searah. Artinya, jika nilai variabel X1 naik sebesar 
1% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan, 
maka nilai harga saham akan naik sebesar Rp, 0,002-. 

c. Koefisien regresi untuk X2 dalam penelitian ini adalah 
Return On Investment adalah 1,896 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,094. Ini menunjukkan indikasi 
adanya hubungan yang searah. Artinya, jika nilai variabel 
X2 naik sebesar 1% dengan asumsi variabel independen 
lainnya konstan, maka nilai harga saham akan naik sebesar 
Rp, 1,896,-. 
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d. Koefisien regresi untuk X3 dalam penelitian ini adalah 
Debt to Equity Ratio adalah 0.162 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,165. Ini menunjukkan indikasi 
adanya hubungan yang searah. Artinya, jika nilai variabel 
X3 naik sebesar 1 kali dengan asumsi variabel independen 
lainnya konstan, maka nilai harga saham akan naik sebesar 
Rp. 0,162,-. 

e. Koefisien regresi untuk X4 dalam penelitian ini adalah 
Return On Equity adalah 0,024 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,012. Ini menunjukkan indikasi adanya hubungan 
yang searah. Artinya, jika nilai variabel X4 naik sebesar 
Rp. 1 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan, 
maka nilai harga saham akan naik sebesar Rp, 0,024,-. 

f. Koefisien regresi untuk X5 dalam penelitian ini adalah 
Gross Profit Margin adalah 0,007 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,243. Ini menunjukkan indikasi 
adanya hubungan yang searah. Artinya, jika nilai variabel 
X4 naik sebesar Rp. 1 dengan asumsi variabel independen 
lainnya konstan, maka nilai harga saham akan naik sebesar 
Rp, 0,007,-. 
 

4. Uji Hipotesis 
a. Uji Parsial 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh EPS, 
ROI, DER, ROE dan GPM secara parsial terhadap harga saham. 
Dengan membandingkan antara nilai t-hitung dengan t-tabel 
dengan menggunakan level of confidence 95% (α = 0,05) dan 
degree of freedom (n-k-1), maka disusunlah kriteria 
penerimaan sebagai berikut: 
H0 ditolak jika p-value < 0,05 
H0 gagal ditolak (diterima) jika p-value > 0,05 

Degree of freedom  dalam penelitian ini adalah:(n-k-1) 
= (106-5-1) = 100, di mana untuk nilai 100 t-tabelnya adalah 
1,660. Hasil uji parsial variabel independen terhadap 
variabel dependen dengan menggunakan program SPSS 17.0 dapat 
dilihat melalui tabel di bawah ini:  

Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficien
ts 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toleranc
e VIF 

1 (Constan
t) 

4.657 .265  17.603 .000   

X1 .002 .002 .139 1.302 .196 .601 1.664 

X2 1.896 1.123 .175 1.688 .094 .638 1.568 
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X3 .162 .116 .122 1.397 .165 .897 1.115 

X4 .024 .009 .266 2.562 .012 .637 1.571 

X5 .007 .006 .108 1.174 .243 .805 1.242 
a. Dependent Variable: Harga Saham 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 
Berikut ini adalah hasil uji parsial dari tabel 4.6 di 

atas: 
a. Pengaruh Earning Per Share (X1) terhadap Harga Saham (Y). 

Pada tabel di atas t-hitung untuk variabel EPS sebesar 
1,302 < 1,660 dan signifikansi sebesar 0,196 > α = 0,05. 
Dengan demikian, H1 tidak dapat diterima dan H0 diterima 
yang berarti Earning Per Share tidak berpengaruh terhadap 
harga saham.  

b. Pengaruh Return On Investment (X2) terhadap Harga Saham 
(Y). 
Pada tabel di atas t-hitung untuk variabel ROI sebesar 
1,688 > 1,660 dan signifikansi sebesar 0,094 > α = 0,05. 
Dengan demikian, H2 tidak dapat diterima dan H0 diterima 
yang berarti Return On Investment tidak  berpengaruh 
terhadap harga saham. 

c. Pengaruh Debt to Equity Ratio (X3) terhadap Harga Saham 
(Y). 
Pada tabel di atas t-hitung untuk variabel DER sebesar 
1,397 < 1,660 dan signifikansi sebesar 0,165 > α = 0,05. 
Dengan demikian, H3 tidak dapat diterima dan H0 diterima 
yang berarti Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham. 

d. Pengaruh Return On Equity (X4) terhadap Harga Saham (Y). 
Pada tabel di atas t-hitung untuk variabel ROE sebesar 
2,562 > 1,660 dan signifikansi sebesar 0,012 < α = 0,05. 
Dengan demikian, H4 diterima dan H0 ditolak yang berarti 
Return On Equity  berpengaruh terhadap harga saham. 

e. Pengaruh Gross Profit Margin (X5) terhadap Harga Saham 
(Y) 
Pada tabel di atas t-hitung untuk variabel GPM sebesar 
1,174 > 1,660 dan signifikan sebesar 0,243 > α = 0,05. 
Dengan demikian, H5 tidak dapat diterima dan H0 diterima 
yang berarti Gross Profit Margin  tidak berpengaruh 
terhadap harga saham.  

b. Uji Simultan (F) 
Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh EPS, 

ROI, DER, ROE dan GPM secara simultan terhadap harga saham. 
Dengan membandingkan antara nilai F-hitung dengan F-tabel 
dengan menggunakan level of confidence 95% (α = 0,05) dan 
degree of freedom (n-k) dan (k-1), maka disusunlah kriteria 
penerimaan sebagai berikut: 
H0 ditolak jika p-value < 0,05 
H0 gagal ditolak jika p-value > 0,05 
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Tabel 4.8 Hasil Uji F 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressio
n 

28.843 5 5.769 9.145 .000a 

Residual 63.076 100 .631   

Total 91.920 105    
a. Predictors: (Constant), X5, X3, X1, X2, X4 
b. Dependent Variable: Harga Saham 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 

Berdasarkan tabel di atas hasil F-hitung adalah 9.145 
dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, H6 
diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti, kelima variabel 
independen, yakni Earning Per Share, Return On Investment, 
Debt to Equity Ratio, Return On Equity, Gross Profit Margin 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, 
yakni harga saham.  
1. Uji R Square (R2) 

Dari pengujian menggunakan program SPSS 17.0, juga 
diperoleh koefisien determinasi. Koefisien determinasi 
merupakan seberapa besar kemampuan seluruh variabel 
independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel 
dependen. Koefisien deteminasi dilambangkan dengan R2 (R 
Square). Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari 
tabel berikut:  

Tabel 4.9 R2 
Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

1 .560a .314 .279 .79421 
a. Predictors: (Constant), X5, X3, X1, X2, X4 
b. Dependent Variable: Harga Saham 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien 

determinasi (R Square) adalah sebesar 0,279. Hal ini 
menunjukkan bahwa 27,9% harga saham dipengaruhi oleh Earning 
Per Share, Return On Investment, Debt to Equity Ratio, 
Return On Equity dan Gross Profit Margin. Dan sisanya 
sebesar 72,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dikaji dalam penelitian ini. 

 
Pembahasan 

Dari hasil uji secara bersamaan atau simultan, 
diketahui bahwa kelima variabel independen, yakni Earning 
Per Share, Return On Investment, Debt to Equity Ratio, 
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Return On Equity dan Gross Profit Margin berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham perusahaan Real Estate and 
Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil 
tersebut diperkuat oleh nilai koefisien determinasi sebesar 
0,279. Artinya, kenaikan harga saham perusahaan Real Estate 
And Property  27,9% dipengaruhi kelima faktor tersebut. 
Dengan demikian Earning Per Share, Return On Investment, 
Debt to Equity Ratio, Return On Equity dan Gross Profit 
Margin dapat dijadikan pertimbangan oleh investor dalam 
memtuskan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan Real 
Estate and Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Dari hasil uji parsial, variabel X1 dalam penelitian ini 
adalah Earning Per Share tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap harga saham. Artinya, variabel ini tidak dapat 
meningkatkan harga saham perusahaan. Menurut Kasmir (2008 : 
207), rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan 
manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. 
Apabila nilai rasio ini rendah, hal ini menunjukkan bahwa 
manajemen belum  berhasil untuk memuaskan investor. 
Penelitian ini juga bertentangan dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Amalia (2009). Dengan demikian, nilai 
Earning Per Share tidak dapat dijadikan acuan dan 
pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di 
perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia, karena EPS menginformasikan kepada pemegang 
saham atau investor tentang berapa banyak keuntungan yang 
dihasilkan setiap saham. 

Variabel X2 dalam penelitian ini adalah Return On 
Investment tidak memiliki pengaruh signifikan. Kondisi ini 
mungkin disebabkan karena laba yang dihasilkan oleh 
perusahaan tidak begitu baik.  Return On Investment (ROI) 
merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam 
mengelola investasinya. Rasio ini juga menunjukkan 
produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal 
pinjaman maupun modal sendiri. Semakin tinggi ROI, akan 
semakin baik. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu 
memberikan hasil pengembalian yang tinggi kepada para 
investor atas investasinya. Penelitian ini sama dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Rosalina (2012). Maka, dapat 
disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, ROI tidak dapat 
dijadikan tolak ukur dan pertimbangan oleh investor dalam 
mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya.  

Variabel X3 dalam penelitian ini adalah Debt to Equity 
Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal 
ini mendukung dari penelitian Amalia (2009), dalam 
penelitian yang dilakukannya juga tidak ditemukan adanya 
pengaruh terhadap harga saham. Namun ini merupakan kebalikan 
dari penelitian Wijayanti (2009), didalam penelitiannya 
dikatakan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi DER 
menunjukkan komposisi total utang semakin besar dibanding 
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dengan total modal sendiri sehingga meningkatkan tingkat 
risiko yang diterima investor. Hal ini akan membawa dampak 
pada menurunnya harga saham.  

Variabel X4 dalam penelitian ini adalah Return On Equity 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan kata 
lain, variabel ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. 
Penelitian sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Verawati (2008). Sehingga dapat disimpulkan, rasio yang 
termasuk  dalam salah satu rasio profitabilitas ini dapat 
dijadikan acuan calon investor untuk menanamkan modalnya di 
perusahaan Real Estate and Property yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia.  
Variabel X5 dalam penelitian ini adalah Gross Profit Margin 
tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Gross 
Profit Margin tinggi maka laba yang dihasilkan oleh 
perusahaan juga semakin besar maka akan menarik minat 
investor untuk melakukan transaksi dengan perusahaan yang 
bersangkutan karena jika kemampuan dalam menghasilkan laba 
semakin besar maka harga saham perusahaan di pasar modal 
juga akan mengalami peningkatan. Penelitian ini bertentangan 
dengan penelitian dari Verawati (2008), sehingga dapat 
disimpulkan, rasio yang termasuk  dalam salah satu rasio 
profitabilitas ini tidak dapat dijadikan acuan calon 
investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan Real Estate 
and Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 
5. PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analsis dan uji hipotesis yang telah 
dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tidak terdapat pengaruh signifikan Earning Per Share 

terhadap harga saham perusahaan Realestat dan Properti 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 
2011. Tingkat signifikan variabel ini sebesar 0,196 > α = 
0,05. 

2. Tidak terdapat pengaruh signifikan Return On Investment 
terhadap harga saham perusahaan Realestat dan Properti 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 
2011. Tingkat signifikan variabel ini sebesar 0,094 > α = 
0,05.  

3. Tidak terdapat pengaruh signifikan Debt to Equity Ratio 
terhadap harga saham perusahaan Realestat dan Properti 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 
2011. Tingkat signifikan variabel ini sebesar 0,165 > α = 
0,05. 

4. Terdapat pengaruh signifikan Return On Equity terhadap 
harga saham perusahaan Realestat dan Properti yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2011. 
Tingkat signifikan variabel ini sebesar 0,012 < α = 0,05. 

5. Tidak terdapat pengaruh signifikan Gross Profit Margin 
terhadap harga saham perusahaan Realestat dan Properti 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 
2011. Tingkat signifikan variabel ini sebesar 0,243 > α = 
0,05. 

6. Terdapat pengaruh signifikan Earning Per Share, Return On 
Investment, Debt to Equity Ratio, Return On Equity dan 
Gross Profit Margin  terhadap harga saham perusahaan 
Realestat dan Properti yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2008 - 2011. Tingkat signifikan 
variabel ini sebesar 0,000 < α = 0,05. Hal ini juga 
diperkuat dengan nilai koefisien determinasi (R2 / R 
Square) sebesar 0,279. Maksudnya adalah 27,9% harga saham 
dipengaruhi oleh Earning Per Share, Return On Investment, 
Debt to Equity Ratio, Return On Equity dan Gross Profit 
Margin. Dan sisanya sebesar 72,1% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.  
 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, 

ada beberapa hal yang dapat disarankan oleh penulis, yakni: 
1. Bagi investor, sebaiknya memperhatikan rasio Return On 

Equity dalam mempertimbangkan keputusan untuk 
berinvestasi. Karena sudah terbukti bahwa rasio diatas 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2. Bagi peneliti berikutnya, ada baiknya memperluas 
pembahasan agar hasil yang didapat lebih maksimal. 
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