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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 

kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston 

Churchill) 

 Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. (Aristoteles) 
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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas, 

inflasi, dan harga minyak dunia terhadap harga saham. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Equity (ROE), Return On Asset 

(ROA), Earning Per Share (EPS), Inflasi, dan Harga Minyak Dunia. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Harga Saham. 

 Sampel penelitian adalah perusahaan sektor property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian antara tahun 

2013-2017. Data dikumpulkan dengan menggunakan purposive sampling. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka sebanyak 30 perusahaan terpilih sebagai 

populasi dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah analsis jalur 

dengan software SPSS versi 23. 

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa Return On Equity (ROE), Return 

On Asset (ROA), dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Penelitian ini juga menemukan tidak ada 

pengaruh antara inflasi dan harga minyak dunia terhadap harga saham.  

 

Kata kunci: : Return On Equity, Return On Asset, Earning Per Share, inflasi, 

harga minyak dunia, harga saham 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the effect of profitability ratio, 

inflation, and world crude oil price on stock price. The independent variable 

applied in this study Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), Earning 

Per Share (EPS), inflation, and world crude oil price. The dependent variable in 

this study was stock price. 

 The samples of this study were the property and real estate companies 

listed by the Indonesian Stock Exchange (IDX) within the period of 2013-2017. 

Data were collected by using purposive sampling method. Based on the mentioned 

criteria, 30 companies were selected as the population of this study. The data 

analysis tool used in this study was path analysis with SPSS software 23 version. 

 The result shows that Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), 

and Earning Per Share (EPS) is positif significant affect to stock price. This 

research also find that inflation and World crude oil price has no effect to stock 

price. 

 

Keywords : Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), Earning Per 

Share (EPS), inflation, and world crude oil price, Stock Price. 
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INTISARI 

 

 Harga saham sebuah acuan dalam melihat nilai pada sebuah perusahaan. 

Jika harga saham perusahaan tergolong dalam kriteria yang tinggi maka dapat 

dikatakan nilai perusahaan tersebut dalam keadaan yang baik, sebaliknya apabila 

harga saham perusahaan tersebut sedang turun maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan sedang mengalami permasalahan atau sedang dalam keadaan kurang 

baik. Tinggi rendahnya harga saham suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor diantaranya faktor fundamental perusahaan dan faktor 

makroekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mengenai 

rasio profitabilitas dan faktor makroekonomi pada perusahaan property dan 

realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap harga saham. Rasio 

profitabilitas yang diteliti yaitu Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), 

Earning Per Share (EPS) dan faktor makroekonomi yang diteliti adalah inflasi 

dan harga minyak dunia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian purposive sampling. Jumlah 

sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 perusahaan 

property dan realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 

sampai dengan 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang sudah terpublikasi di Bursa Efek Indonesia. Metode statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), dan 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga 

saham. Penelitian ini juga menemukan tidak ada pengaruh antara inflasi dan harga 

minyak dunia terhadap harga saham perusahaan property dan realestate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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