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INTISARI 

Setiap perusahaan yang melakukan  initial public offering (IPO) atau go 

public akan menerbitkan saham yang dapat dimiliki oleh setiap investor, Tujuan 

investor menanamkan dananya pada sekuritas saham adalah untuk memperoleh 

tingkat pengembalian (return) tertentu dengan risiko tertentu. Tingkat 

pengembalian (return) atas kepemilikan saham dapat diperoleh dalam dua bentuk, 

yaitu dividen dan capital gain (harga jual saham lebih tinggi dari harga belinya). 

Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar 

sekunder.  investasi saham akan sangat tergantung pada kondisi perusahaan, 

Harga saham dipengaruhi oleh dua  faktor, yaitu faktor internal dan external. 

faktor internal  menyangkut kinerja perusahaan. Investor dalam upaya 

pengambilan keputusan imvestasi mempertimbankan sinyal sinyal yang di berikan 

perusahaan. Sinyal tersebut adalah deviden yang di bagikan, currect ratio, laba per 

saham dan total aktva yang di miliki perusahaan.  

           Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan 

banyaknya saham yang dimiliki, Perusahaan yang dividend per sharenya lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis akan lebih diminati 

oleh investor. Rasio lancar (current ratio) adalah yang terdiri dari perhitungan 

rasio likuiditas, Perhitungan rasio lancar ini dapat diartikan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan 

aktiva lancar. Earning per share (EPS) atau yang disebut juga sebagai laba per 

saham merupakan rasio keuangan yang mengukur jumlah laba bersih yang 

diperoleh per lembar saham yang beredar. Ukuran perusahaan pada dasarnya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laba
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Saham
https://www.harmony.co.id/blog/accounting/2020/03/30/pengertian-aktiva-lancar-dan-jenisnya-dalam-akuntansi
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adalah pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, di antara nya 

perusahaan besar, sedang dan kecil. besar kecilnya perusahaan dilihat dari 

besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Semakin besar penjualan 

maka laba yang di peroleh juga semakin besar hal ini menandakan bahwa kinerja 

perusahaan dalam keadaan baik sehingga menarik pihak investor.  

          Berdasarkan kajian pustaka yang sangat mendalam, dapat diajukan 3 

hipotesis suatu penelitian yaitu sebagai berikut: 1) Deviden pershare  berpengaruh 

positif terhadap harga saham, 2) Currect ratio berpengaruh positif terhadap harga 

saham, 3) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap harga saham, 4) 

Earning pershare berpengaruh terhadap harga saham. Sampel yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari sebuah laporan 

keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Metode 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yang berjumlah 

40 sampel yang terdiri dari 10 perusahaan yang konsisten dan tercatat didalam 

Bursa Efek Indonesia. Pengujian di dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi 

klasik dan uji hipotesis yang menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 

Hasil pengujian dari penelitian ini yaitu mendapatkan hasil bahwa hanya satu 

variabel yang tidak berpengaruh terhadap harga saham yaitu Currect ratio. Sedang 

kan tiga variabel lain seperti deviden pershare, ukuran perusahaan dan earning per 

share berpengaruh terhadap harga saham 
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