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PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE), EARNING PER SHARE (EPS), PRODUK 
DOMESTIK BRUTO (PDB), DAN INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM 

PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI 
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2015 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan seperti Return 
On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS); dan juga makroekonomi seperti Produk 
Doemstik Bruto (PDB) dan inflasi terhadap harga saham perusahaan properti dan real estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Obeservasi di dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015. Jumlah sampel yang memenuhi 
kriteria adalah 31 sampel. Menggunakan metode data panel menghasilkan 124 data observasi. 
Dengan tes uji normalitas sepuluh data observasi harus  dihilangkan, sehingga hanya terdapat 
114 data yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. 

Penelitian ini menemukan bahwa Return On Equity (ROE) berpengaruh negatif 
terhadap harga saham dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap harga 
saham. Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) dan inflasi tidak berpengaruh terhadap 
harga saham.  

Kata kunci: harga saham, Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Produk 
Domestik Bruto (PDB), inflasi 
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PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE), EARNING PER SHARE (EPS), PRODUK 
DOMESTIK BRUTO (PDB), DAN INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM 

PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI 
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2015 

ABSTRACT 

 

 This research aims to know the influence of financial ratios like Retrun On Equity 
(ROE) and E arning Per Share (EPS); and al so macroeconomics like Gross Domestic 
Product (GDP) and inflation on stock prices of property and real estate companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX).  

The observations of this research are property and real estate companies which is 
listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in the year of 2012-2015. The amount of the sample 
that fulfill the criteria are 31 s ample. Using data panel method resulted 124 observation 
data. With the normality test 10 observation data must be omitted, so there’s only 114 data 
will be used. The research used multiple regresion data analysis method.  

 This research find that  Retrun On Equity (ROE) have negative influence on s tock 
price and Earning Per Share (EPS) has positive influence on stock price. While Gross 
Domestic Product (GDP) and inflation has no influence on stock price. 

Keywords: stock price, return on equity, earning per share, gross domestic product, inflation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.       Latar Belakang 

 Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya dalam meningkatkan 

pembangunan di berbagai sektor terutama sektor perekonomian. Untuk menjalankan dan 

mempercepat pembangunan diperlukan dana dalam jumlah yang tidak sedikit, maka dari itu 

Indonesia memerlukan tambahan dana dengan salah satu caranya yaitu meningkatkan 

investasi. Tujuan dari investasi selain menambah dan menghemat dana juga untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Populasi yang besar, sumber daya yang 

melimpah dan pertumbuhan ekonomi yang stabil membuat Indonesia menjadi daya tarik bagi 

para investor baik asing maupun lokal untuk berinvestasi.   

 Investasi merupakan kegiatan penempatan sejumlah dana yang ada saat ini dengan 

harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi dapat dibedakan 

menjadi dua, invesatasi pada real assets dan investasi pada financial assets. Investasi real 

assets berupa pembelian assets produktif (pendirian pabrik, pembukaan perkebunan dan 

pembukaan tambang), sedangkan Investasi financial assets berupa sertifikat deposito, 

commercial paper, saham, obligasi, waran, dan isntrumen lainnya yang ditawarkan di pasar 

uang maupun pasar modal (Halim, 2008). 

 Pasar modal merupakan pasar yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan 

dana dan pihak yang memerlukan dana. Dimana pasar modal menyediakan dana jangka 

panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Pada pasar modal 

Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas 

sistem untuk mempertemukan para penjual dan pembeli efek-efek jangka panjang. Di BEI 

diperdagangkan berbagai jenis surat berharga di antaranya adalah saham. 
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Saham merupakan surat berharga sebagai bukti penyertaaan atau kepemilikan oleh individu 

maupun institusi dalam suatu perusahaan (Anoraga, 2008). Saham merupakan instrumen 

pasar modal yang paling banyak diperdagangkan dan diminati oleh perusahaan maupun 

investor. Bagi perushaan, dengan menerbitkan saham bisa memperoleh sumber dana 

tanbahan yang bermanfaat untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan, ekspansi 

usaha ataupun pelunasan hutang. Sedangkan bagi investor dengan membeli saham 

memberikan kesempatan bagi investor untuk ikut memiliki suatu perusahaan, memperoleh 

dividen dan capital gain apabila terjadi kenaikan pada harga saham perusahaan. 

 Pasar modal Indonesia mempunyai beberapa indeks sektoral salah satunya sektor 

properti dan real estate. Sektor ini dipilih sebagai objek karena memproduksi kebutuhan 

pokok bagi masyarakat dan merupakan salah satu dari sektor penggerak perekonomian. 

Pertumbuhan sektor ini dapat dilihat dari besarnya jumlah permintaan dan kebutuhan 

masyarakat. Dimana terjadi kekurangan rumah berjumlah lebih kurang 15 juta unit. 

Sementara permintaan akan hunian per tahun mencapai 700-800 ribu unit, sedangkan para 

pengembang hanya mampu menyediakan lebih kurang 400 ribu unit. Ketimpangan 

permintaan tersebut membuat sektor ini dianggap mempunyai prospek yang baik. Sehingga 

menarik minat para investor asing maupun lokal untuk berinvestasi di sektor ini baik dalam 

bentuk produk properti maupun surat berharga dari perusahaan properti nasional.  

 Pada perdagangan saham, harga saham dianggap penting karena dari harga tersebut 

investor dapat menyesuaikan dengan dana yang dimilikinya serta memberikan ukuran 

obyektif terhadap nilai investasi pada perusahaan (Widoretno, 2013). Harga saham 

menunjukkan indikator keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Perusahaan 

dengan harga saham yang selalu mengalami kenaikan, maka investor atau calon investor 

menilai bahwa perusahaan berhasil dalam mengelola usahanya (Gunardi, 2010). Karena itu 
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investor akan tertarik untuk berinvestasi karena besarnya return yang bisa diperoleh sehingga 

permintaan saham perusahaan naik kemudian di ikuti kenaikan harga saham perusahaan. 

 Saham dikenal dengan karakteristik high risk-high return. Karena saham merupakan 

surat berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi namun juga potensi risiko tinggi. 

Saham memungkinkan seorang investor untuk mendapatkan return dalam jumlah yang besar. 

Namun dengan pergerakan harga saham yang selalu mengalami fluktuasi dapat membuat 

investor mengalami kerugian yang besar pula (Halim, 2008). Karena itu saat akan melakukan 

investasi, investor memerlukan analisis penilaian terhadap saham-saham yang akan dibeli 

untuk menghindari risiko bagi dana yang diinvestasikan. Umumnya dalam melakukana 

analisis saham, investor menggunakan informasi laporan keuangan yang diterbitkan 

perusahaan. 

 Informasi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan salah satu jenis 

informasi yang paling mudah dan murah didapatkan dibandingkan alternatif informasi 

lainnya (Tandelilin, 2010). Menurut Tandelilin (2010) laporan keuangan bagi para investor 

sangat berguna untuk menentukan keputusan investasi yang menguntungkan. Dengan 

informasi laporan keuangan sudah cukup menggambarkan sejauh mana perkembangan 

kondisi perusahaan dan apa saja yang telah dicapai. Untuk melakukan penilaian laporan 

keuangan, investor dapat menggunakan analisis rasio keuangan. Hasil analisis akan 

memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 

2010). Menurut Anoraga (2008) rasio keungan yang digunakan untuk menganalisis keuangan 

perusahaan dikelompokkan menjadi 5 jenis yaitu rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio 

likuiditas, rasio aktivitas dan rasio pasar. Dalam penelitian ini rasio keungan yang digunakan 

untuk menganalisis pengaruhnya terhadap harga saham yaitu Return On Equity (ROE) dan 

Earning Per Share (EPS). Kedua rasio dipilih karena menurut Suryanto (2013) merupakan 

rasio yang umum digunakan untuk menganalisis serta dapat memberikan gambaran kepada 
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investor untuk menanamkan dananya dalam bentuk saham pada perusahaan dan dapat 

mewakili beberapa kelompok rasio yang terdapat dalam perusahaan yang berpengaruh 

terhadap harga saham. 

 Return On Equity (ROE) rasio menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba menggunakan modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk melihat tingkat return yang 

akan diperoleh investor dan efisiensi penggunaan modal sendiri oleh perusahaan. Semakin 

besar ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam menggunakan modal sendiri 

untuk menghasilkan dan meningkatkan laba. Peningkatan laba akan meningkatkan return 

yang dapat diperoleh investor. Hal ini akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi 

sehingga membuat harga saham perusahaan naik. Penelitian sebelumnya oleh Ratih (2013) 

menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap harga saham, penelitian Patriawan 

(2011) menunjukkan ROE berpengaruh negatif terhadap harga saham, dan penelitian Perdana 

(2013) menunjukkan ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

 Earning Per Share (EPS) digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang 

dihasilkan perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Rasio ini untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi investor. Semakin tinggi EPS, 

maka semakin meningkat juga keuntungan para pemegang saham perusahaan. Hal ini tentu 

meningkatkan minat investor untuk berinvestasi sehingga berdampak naiknya harga saham. 

Penelitan Ardhianti (2014) menghasilkan EPS berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Sedangkan penelitian dari Fitriana (2008) menunjukkan EPS tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. 

 Salah satu lingkungan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan adalah lingkungan 

ekonomi makro yang digunakan oleh investor untuk memprediksi kondisi ekonomi makro 

dimasa mendatang sehingga keputusan investasi yang diambil menguntungkan (Tandelilin 

2010). Menurut Tandelilin (2010) untuk menganalisa faktor makro ekonomi ada beberapa 
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indikator makro yang perlu diperhatikan investor yaitu produk domestik bruto, tingkat 

pengangguran, inflasi dan tingkat bunga. Dalam penelitian ini indikator ekonomi makro yang 

digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan inflasi.  

 Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk 

mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Produk Domestik Bruto (PDB) 

yang bertumbuh dengan cepat menunjukan bahwa perekonomian mengalami pertumbuhan 

(Bodie, 2009). Pertumbuhan ekonomi yang baik berdampak pada meningkatnya daya beli 

masyarakat yang merupakan peluang bagi perusahaan untuk meningkatan penjualannya. 

Peningkatan penjualan perusahaan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga 

investor tertarik berinvestasi pada perusahaan dan berakibat pada naiknya harga saham 

(Tandelilin, 2010). Penelitan oleh Putra (2014) menyatakan PDB berpengaruh positif 

terhadap harga saham. Sedangkan penelitian Suryanto (2013) menyatakan PDB tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

  Inflasi merupakan kondisi dimana naiknya harga-harga barang secara umum dan 

terus menerus. Inflasi tinggi menyababkan kenaikan pada harga-harga barang yang 

diakibatkan oleh naiknya biaya faktor produksi. Inflasi secara relatif berpengaruh negatif 

terhadap harga saham karena inflasi meningkatkan biaya perusahaan. Apabila peningkatan 

biaya lebih tinggi daripada peningkatan perusahaan, maka profitabilitas dari perusahaan 

mengalami penurunan. Penurunan laba perusahaan akan membuat investor tidak tertarik 

untuk berinvestasi, hal ini akan mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan 

(Tandelilin, 2010). Penelitian oleh Cahya (2015) menunjukkan inflasi berpengaruh negatif 

terhadap harga saham sedangkan penelitian Jayanti (2014) menunjukkan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali 

mengenai pengaruh Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Produk Domestik 
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Bruto (PDB), dan inflasi terhadap terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam 

perusahaan sektor properti dan real estate tahun 2012-2015. Penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Produk Domestik Bruto 

(PDB), Dan Inflasi Terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor Properti Dan Real 

Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015”. 

1.2.       Perumusan Masalah 

 Atas dasar latar belakang diatas dapat dilihat bahwa masalah dari penelitian penulis 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah Retun On Equity berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor 

properti dan real estate yang terdaftar di BEI. 

2. Apakah Earning Per Share berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor 

properti dan real estate yang terdaftar di BEI. 

3. Apakah Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan 

sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI. 

4. Apakah tingkat Inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan sektor 

properti dan real estate yang terdaftar di BEI. 

1.3.      Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan uraian dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh antara Return On Equity terhadap harga 

saham perusahaan sektor properti dan real estate di BEI periode 2012-2015. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh antara Earning Per Share terhadap harga 

saham perusahaan sektor properti dan real estate di BEI periode 2012-2015. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh antara Produk Domestik Bruto terhadap 

harga saham perusahaan sektor properti dan real estate di BEI periode 2012-2015. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh antara tingkat Inflasi terhadap harga saham 

perusahaan sektor properti dan real estate di BEI periode 2012-2015.  

1.4.      Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor  

Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

perngambilan keputusan dan untuk memilih saham dipasar modal sehingga mendaptkan 

return yang baik dan mengurangi risiko kerugian. 

2. Bagi Akademis 

Dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kepustakaan yang mungkin dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih lanjut di peneltian 

selanjutnya.  

1.5.      Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian menjadi fokus, pembatasan untuk penelitian ini yaitu: 

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah ROE, EPS, PDB dan Inflasi. 

2. Periode objek dalam penelitian ini adalah periode 2012-2015. 

3. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam sektor properti dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Saham tidak pernah delisting dari BEI sektor properti dan real estate selama periode 

pengamatan. 
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1.6.       Sistematika Penulisan 

  Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

 BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan  penelitian, 

manfaat penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan penelitian. 

 BAB II Landasan Teori 

 Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai teori yang menjadi dasar penelitian ini, 

variabel-variabel penelitian yang digunakan, keterkaitan antar variabel, penelitian-

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesa. 

 BAB III Metodologi Penelitian 

 Bab ini berisi penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam 

 menganalisa data yang telah diperoleh. 

 BAB IV Hasil dan Pembahasan 

 Bab ini berisi mengenai gambaran umum dari objek yang diteliti, dan hasil 

 data yang telah diolah serta interpretasi dari hasil analisis penelitian. 

 BAB V Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat digunakan oleh 
 perusahaan dan peneliti – peneliti selanjutnya 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Efisiensi Pasar Modal 

 Di dalam kegiatan pasar modal, informasi merupakan unsur penting bagi seorang 

investor dan pelaku pasar modal karena berguna untuk pengambilan keputusan dan kebijakan 

terkait investasinya. Konsep pasar efisien (Halim, 2008) ditekankan pada aspek informasi, 

dimana harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang 

tersedia. Yaitu menunjukkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga 

equilibrium yang baru, sebagai reaksi atas informasi baru yang masuk ke pasar. Selain itu 

yang terpenting dalam proses penyesuain harga adalah harga yang terbentuk tersebut tidak 

bias. Dimana hal terpenting dari mekanisme pasar efisien adalah harga yang terbentuk tidak 

bias dengan estimasi harga keseimbangan. Harga keseimbangan akan terbentuk setelah 

investor sudah sepenuhnya menilai dampak dari informasi tersebut. Sehingga, pada waktu 

tertentu pasar bisa under adjusted atau over adjusted ketika bereaksi terhadap informasi baru, 

sehingga harga baru yang terbentuk kemungkinan bukan merupakan harga yang 

mencerminkan nilai intrinsiknya. 

 Mankiw (2006) berpendapat, pasar efisien merupakan pasar saham yang 

mencerminkan semua informasi yang tersedia mengenai nilai sebuah aset. Harga saham akan 

berubah saat suatu informasi berubah. Saat ada berita baik terkait prospek suatu perusahaan, 

nilai dan harga saham sama-sama naik. Begitupun sebaliknya bila prospek perusahaan 

menurun, nilai dan harga sahamnya pun akan ikut turun. 

Efisiensi pasar modal berkaitan dengan kepercayaan investor terhadap emiten. 

Informasi tersedia di pasar modal mempengaruhi kepercayaan investor yang membentuk
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efisiensi pasar modal. Menurut Fama (1970) dalam Anoraga (2008) bentuk efisiensi pasar 

modal diklasifikasikan dalam tiga tingkat sebagai berikut: 

1. Efisien dalam bentuk lemah (weak form) 

Efisiensi pasar bentuk lemah, menunjukkan bahwa semua informasi di masa lalu seperti 

harga dan volume perdagangan akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang, 

sehingga investor tidak akan bias memprediksi harga pasar saham di masa mendatang 

dengan menggunakan data historis. 

2. Efisien dalam bentuk setengah kuat (semi strong form) 

Efisien pasar dalam bentuk setengah kuat, menunjukkan bahwa harga saham selain 

dipengaruhi oleh data harga saham dan volume perdagangan, juga dipengaruhi oleh semua 

informasi yang dipublikasikan, seperti dividen, stock split, stock dividend, earning per 

share. Dalam pasar bentuk ini bila suatu informasi menjadi informasi umum, artinya 

tersebar di pasar, semua  investor akan bereaksi dengan cepat dan mendorong harga naik 

untuk mencerminkan semua informasi umum yang ada. Sehingga investor tidak akan 

mampu mendapatkan abnormal return dengan informasi tersebut.    

3.  Efisien dalam bentuk kuat (strong form) 

Efisien dalam bentuk kuat, menunjukkan bahwa semua informasi baik yang 

dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, sudah tercermin dalam harga sekuritas saat ini. 

Dalam pasar bentuk ini tidak akan ada seorang investor pun yang mampu memperoleh 

abnormal return. 

2.1.2. Teori Sinyal 

 Teori sinyal  menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Menurut Jama’an (2008) 

teori sinyal menjelaskan bagaimana seharusnya suatu perusahaan memberikan sinyal kepada 

pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan 
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oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau 

informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan 

lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk 

mengurangi asimetri informasi karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai 

informasi dan prospek perusahaan yang akan datang dibanding pihak luar perusahaan. 

Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan 

kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena 

prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan 

membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak 

overstate. 

Kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan 

perusahaan dalam laporan keuangan. (Restuti, 2006). Integritas informasi laporan keuangan 

yang mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi 

opini investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan 

seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk membuat 

keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis. Dalam teori sinyal, pengeluaran investasi 

memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, 

sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Peningkatan hutang 

diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa 

yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, hal tersebut akan direspon secara 

positif oleh pasar (Brigham dalam Wardjono 2010). 

2.1.3. Pasar Modal 

 Pasar modal merupakan pasar dimana berbagai instrumen keuangan jangka panjang di 

perjualbelikan. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan 

instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, 
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right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain 

(www.idx.co.id). Menurut Tandelilin (2010) pasar modal (capital market) adalah pertemuan 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan 

cara memperjualbelikan sekuritas. 

 Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai “Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran 

Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.  

 Peran Pasar modal penting karena diharapkan mampu meningkatkan kegiatan 

perekonomian negara, dimana pasar modal berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif 

jangka panjang bagi perusahaan sehingga kegiatan perekonomian dapat terus berjalan yang 

kemudian berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan dan kemakmuran bagi 

masyarakat luas. 

2.1.4. Saham 

 Saham merupakan instrumen pasar modal yang paling di kenal masyarakat di antara 

suarat berharga lain yang diperdagangkan di pasar modal. Anoraga (2008) menjelaskan 

Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti penyertaan atau pemilikan individu 

maupun institusi dalam suatu perusahaan. Seorang investor akan menjadi pemilik dan disebut 

sebagai pemegang saham perusahaan apabila investor tersebut membeli saham perusahaan 

tersebut. 

 Menurut Halim (2008), saham berbentuk selembar kertas yang menerangkan  bahwa 

pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan penerbit kertas tersebut. Dengan membeli 

saham, maka akan menerima kertas yang menjelaskan bahwa pembeli memiliki perusahaan 

penerbit saham tersebut 

 Keuntungan yang akan diperoleh investor dengan memiliki saham sebagai berikut:  
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a. Dividen 

 Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham 

atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dividen merupakan daya tarik bagi 

pemegang saham jangka panjang seperti pemdodal institusi atau dana pension dan lain lain. 

Pembagian deviden yang diberikan dapat berupa deviden tunai yaitu setiap pemegang saham 

diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau 

dapat juga berupa dividen saham 

b. Capital Gain 

 Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain 

terbentuk dari adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. bagi pemegang saham 

berorientasi jangka pendek pada umumnya menginginkan keuntungan melalui Capital gain. 

Dalam hal ini investor jangka pendek membeli saham pada pagi hari kemudian menjualnya 

lagi pada siang hari jika saham mengalami kenaikan. 

 Risiko yang akan dihadapi investor dengan memiliki saham sebagai berikut: 

1. Capital Loss 

 Merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual 

saham lebih rendah dari harga beli. 

2. Risiko Likuiditas  

 Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau 

perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat 

prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan 

kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan 

tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. 

Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan 

memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari 
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pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus 

mengikuti perkembangan perusahaan. 

2.1.4.1. Jenis Saham 

 Dalam kegiatan transaksi jual-beli di Bursa Efek Indonesia, terdapat 2 jenis saham 

yang diperdagangkan di bursa efek  yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen 

(preferred stock). 

1. Saham biasa (common stock) 

 Menurut Hidayat (2011) saham biasa merupakan tanda penyertaan, andil, atau 

pemilikan seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Dimana pemegang saham yang 

memiliki saham biasa mewakili kepemilikan di perusahaan sebesar modal yang ditanamkan. 

Ciri-ciri dari saham biasa adalah sebagai berikut: 

a. Bila perusahaan dilikuidasi atau bangkrut akan paling akhir mendapatkan hak atas asset 

perusahaan setelah semua kewajiban perusahaan dilunas. 

b. Mendapatkan dividen bila perusahaan mendapatkan keuntungan. 

c. Memiliki suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

d. Tidak ada tanggal jatuh tempo. 

e. Hak dan tanggung jawabnya terbatas. 

f. Hak untuk memiliki saham baru terlebih dahulu. 

2. Saham preferen (preferred stock) 

  Menurut Hidayat (2011) saham preferen merupakan produk campuran antara saham 

biasa dengan efek pendapatan tetap karena pemilik dari saham ini akan mendapatkan 

pendapatan tetap yang dibagikan secara rutin dalam bentuk dividen. Karena bersifat tetap 

maka dividen saham preferen yang belum dibayarkan pada periode sebelumnya akan 

diakumulasikan dipembayaran dividen selanjutnya. Ciri-ciri dari saham preferen adalah 

sebagai berikut (Anoraga, 2003): 

a. Hak utama atas dividen 
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b. Hak utama atas aktiva perusahaan  

c. Penghasilan tetap  

d. Jangka waktu yang tidak terbatas 

e. Tidak mempunyai hak suara 

f. Saham preferen kumulatif 

2.1.4.2. Harga Saham 

 Dalam melakukan investasi pada pasar modal khususnya saham, selain kondisi emiten 

dan keadaan ekonomi, perubahan harga pasar juga menjadi perhatian serius investor. Harga 

saham merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan. Keberhasilan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan (laba) akan memberikan kepuasan bagi investor. Menurut 

Hartono (2010) harga saham merupakan harga yang telah terjadi dipasar bursa pada saat 

tertentu dan harga saham tersebut ditentukan oleh pelaku pasar. Tinggi rendahnya harga 

saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham tersebut di pasar modal. Ketika 

permintaan terhadap harga saham tersebut meningkat, maka harga saham tersebut akan 

meningkat. 

 Anoraga (2008) mendefinisikan harga saham sebagai harga jual saham sebagai 

konsekuensi dari posisi tawar antara penjual dan pembeli saham, sehingga nilai pasar 

menunjukkan fluktuasi dari harga saham. Sedangkan market value perusahaan kaitannya 

dengan laporan keuangan yang diuraikan oleh teori pasar efisien. Para pemodal tentunya 

termotivasi untuk melakukan investasipada suatu instrument yang diinginkan, dengan 

harapan untuk mendapatkan kembalian investasi yang sesuai. Semakin tinggi harga saham 

berarti semakin tinggi pula kekayaan pemegang saham. Harga saham dapat dibedakan 

menjadi beberapa macam, yaitu : 

1. Nominal Price 
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Yaitu nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang    

dikeluarkan 

2. Initial Price 

Yaitu harga sebelum saham tersebut dicatatkan di bursa efek, setelah bernegosiasi dengan 

peminjam emisi (underwriter), akan dijual kepada masyarakat, setelah itu penjamin emisi 

juga membuka counter untuk melakukan penjualan saham emiten 

3. Market Price 

Merupakan harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi 

setelah saham tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam transaksi ini tidak lagi 

melibatkan emiten dan penjamin saham. 

2.1.5. Teknik Analisis dan Penilaian Saham 

2.1.5.1. Analisis Fundamental 

 Analisis fundamental sangat berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan. 

Analisis ini diharapkan oleh para calon investor dapat membantu untuk mengetahui 

bagaimana operasional perusahanan yang menjadi tujuan investor. Karena pada umumnya 

kinerja perusahaan sangat mempengaruhi nilai suatu saham. oleh karena itu menjadi penting 

karena berhubungan dengan hasil yang diperoleh dari investasi dan juga risiko yang akan 

ditanggung.  

 Saham memiliki nilai intrinsik tertentu, nilai intrisik suatu saham ditentukan oleh 

faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. Analisis fundamental akan 

membandingkan nilai intrisik suatu saham dengan harga pasarnya untuk menentukan apakah 

harga pasar tersebut sudah mencerminkan nilai intrisiknya atau belum.  

2.1.5.2. Analisis Teknikal 

 Menurut Halim (2008) analisis teknikal dimulai dengan cara memperhatikan 

perubahan saham itu sendiri dari waktu ke waktu. Analisis ini menganggap bahwa harga 
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suatu saham akan ditentukan oleh supply dan demand terhadap saham tersebut. Asumsi yang 

mendasari analisis teknikal adalah: 

1. Harga pasar saham ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan 

2. Penawaran dan permintaan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang rasioanl 

maupun irasional 

3. Perubahan harga saham cenderung bergerak mengikuti tren tertentu 

4. Pergeseran pewaran dan permintaan dapat diketahui dengan mempelajari diagram dari 

perilaku pasar 

5. Pola-pola tertentu yang terjadi dimasa lalu akan terulang kembali di masa  mendatang. 

2.1.6.  Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan sebuah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk 

laporan keuangan bertujuan umum dan data data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi 

kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis (Subramanyam, 2012). 

 Menurut Yadiati (2010) laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang 

disajikan dan disiapkan oleh manajemen perusahaan kepada pihak internal dan eksternal yang 

berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat 

pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak yang membutuhkan. 

Sedangkan Kieso dalam bukunya mengungkapkan laporan keuangan merupakan sarana 

utama perusahaan untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Dengan laporan keuangan 

tersebut diharapkan para investor dapat melakukan pengambilan keputusan dalam 

berinvestasi. Kieso mengelompokan laporan keuangan menjadi 4, pernyataan laporan 

keuangan,laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif,laporan arus kas, dan  bagian 

integral dari setiap laporan keuangan. 

 Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan 

oleh Ikatan Akuntansi Indonesia adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 
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keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Secara umum laporan keuangan 

dapat dibedakan atas 5 jenis yaitu (Kasmir, 2010): 

1. Neraca 

Merupakan laporan yang menunjukan jumlah aktiva (harta), kewajiban (hutang), dan 

modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu. 

2. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode 

tertentu. laporan ini harus dibuat dalam siklus operasi atau periode tertentu untuk 

mengetahui perolehan pendapatan (penjualan) dan biaya yang dikeluarkan  

3. Laporan perubahan modal 

Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat 

ini. Laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya.  

4. Laporan catatan atas laporan keuangan 

Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan 

keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. 

5. Laporan arus kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar di 

perusahaan. arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman bank. Arus kas keluar 

merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. keduanya dibuat untuk periode 

tertentu.  

2.1.6.1. Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan menurut Subramanyam (2012) merupakan aplikasi dari 

alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data – data yang 

berkaitan untuk menghasilkam estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis 
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bisnis. Tujuan analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan 

perusahaan agar manajemen dapat mengetahui apakah perusahaan dapat mencapai target 

yang direncanakan sebelumnya atau tidak (Kasmir, 2010). Untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki perusahaan, pihak – pihak yang berkepentingan dapat melakukan 

analisis rasio keuangan.  

Menurut Keown (2006) rasio keuangan adalah pengulangan data akuntansi secara 

relative untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan dari suatu 

perusahaan. Analisis rasio keuangan banyak digunakan oleh calon investor. Analisis ini 

sebenarnya didasarkan pada hubungan antar pos dalam laporan keuangan perusahaan yang 

akan mencerminkan keadaaan keuangan serta hasil dari operasional perusahaan. 

Anoraga (2008) mengelompokkan rasio keuangan menjadi lima berdasarkan ruang 

lingkup atau tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Rasio Likuiditas, yang menyatakan kemampuan perusahaan jangka pendek untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio likuiditas ini terdiri dari : current ratio, 

quick ratio, dan net- working capital. 

2. Rasio Solvabilitas, rmenunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka panjang. Rasio ini terdiri dari : Debt Ratio, Debt To Equity Ratio, Long-Term Debt 

To Equity Ratio, Long-Term Debt To Capitalization Ratio, Times Interest Earned, Cash 

Flow Interest Coverage, Cash Flow To Net Income, dan Cash Return On Sales 

3. Rasio Aktivitas, menunjukkan kemampuan serta efisiensi perusahaan didalam 

memanfaatkan harta-harta yang dimilikinya. Rasio ini terdiri: Total Asset Turnover, Fixed 

Asset Turnover, Accounts Receivable Turnover, Inventory Turnover, Average Collection 

Period Dan Day’s Sales In Inventory. 
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4. Rasio Profitabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan didalam menghasilkan 

keuntungan. Rasio terdiri dari: Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Operating Return 

On Assets, Returnon Assets, Return On Equity, dan Operating Ratio. 

5. Rasio Pasar, menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan dalam basis 

per saham. Rasio ini terdiri dari : Dividend Yield, Dividend Per Share, Earning Per Share, 

Dividend Payout Ratio, Price Earning Ratio, Book Value Per Share, dan Price To Book 

Value. 

2.1.6.2. Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Rasio profitabilitas memberikan ukuran mengenai tingkat efektivitas 

manajemen dalam suatu perusahaan. hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan 

efisiensi perusahaan (Kasmir, 2011). Rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Dimana  kinerja yang baik akan 

ditunjukkan dengan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi 

perusahaan (Hery, 2015). 

 Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan dan di bahas adalah rasio 

Return On Equity (ROE).   

2.1.6.3. Return On Equity (ROE) 

 Return On Equity (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan.  ROE bertujuan untuk mengukur kemampuan efisiensi 

perusahaan dalam menghasilkan laba atas modalnya sendiri. Rasio ini menilai prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang dari sudut pandang investor dengan melihat sejauh 

mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Semakin besar ROE mencerminkan semakin 

efisien perusahaan menggunakan modal sendiri dalam menghasilkan laba. Secara empiris  
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semakin besar laba yang diterima, maka semakin besar minat investor untuk 

menginvestasikan dananya di saham tersebut. Dalam hal ini akan berdampak pada 

peningkatan harga saham. menurut Tandelilim (2010) rumus untuk ROE sebagai berikut:  

𝑅𝑂𝐸 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

2.1.6.4. Rasio Pasar 

 Rasio nilai pasar merupakan rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik 

perusahaan (nilai saham). Rasio nilai pasar menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar 

(Henry, 2015). Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan 

terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan 

datang (Fahmi, 2014). Dalam peneltian ini rasio pasar yang akan digunakan dan dibahas 

adalah Earning Per Share (EPS). 

2.1.6.5. Earning Per Share (EPS) 

 Earning Per Share (EPS) digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi para pemilik perusahaan. rasio ini merupakan perbandingan antara 

pendapatan yang dihasilkan (laba bersih) dan jumlah saham yang beredar. EPS 

menggambarkan profitabilitas perusahaan yang tergambar pada setiap lembar saham. bagi 

investor, informasi EPS merupakan informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna, 

karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan di masa depan (Tandelilin, 2010). 

Semakin tinggi EPS maka semakin besar laba dan kemungkinan peningkatan jumlah dividen 

yang diterima oleh investor. Perhitungan EPS tercantum dalam laporan keuangan perusahaan, 

yaitu pada laporan laba rugi. Menurut Tandelilin (2010) rumus perhitungan Earning Per 

Share (EPS) ditunjukkan sebagai berikut: 

𝐸𝑃𝑆 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
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2.1.7. Analisis Ekonomi Makro 

 Analisis ekonomi cukup penting, karena sering berpengaruh terhadap analisis efek 

secara kesuluruhan. Analisis ini menggunakan indikator yang umum digunakan oleh 

pengambil kebijakan dalam bidang perekonomian seperti produk domestik bruto, tingkat 

pengangguran, inflasi dan tingkat bunga (Tandelilin, 2010). Indikator yang digunakan dan 

akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan Inflasi. 

2.1.7.1. Produk Domestik Bruto 

 Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting yang 

digunakan untuk menilai kinerja perekonomian di suatu negara. Produk Domestik Bruto 

(PDB) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu 

negara pada suatu periode tertentu (Mankiw, 2006). PDB pada dasarnya merupakan jumlah 

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi 

(www.bps.go.id). PDB mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara, bila PDB suatu negara 

semakin tinggi maka dapat dikatakan kinerja ekonomi negara tersebut semakin baik juga. 

Pertumbuhan PDB yang cepat merupakan indikator terjadinya pertumbuhan ekonomi 

(Tandelilin, 2010).  

 PDB sendiri dapat dinilai menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, 

pendekatan pendapatan dan pendekatan penegeluaran: (Rahardja, 2008) 

a. Pendekatan Produksi 

 Menurut metode ini, PDB merupakan total output (produksi) yang dihasilkan suatu 

perekonomian. Metode ini dalam praktiknya membagi-bagi perekonomian menjadi 

beberapa sektor produksi. Bank Indonesia mengelompokkan sektor produksi ini ke dalam 

sembilan sektor: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (2) pertambangan 

dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas, air bersih, (5) Konstruksi, (6) 
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perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real 

estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah). 

b. Pendekatan Pendapatan 

 Menurut metode ini, PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-

faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu 

tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, 

bunga modal dan keuntungan. Pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:  

𝑃𝐷𝐵 = 𝑊 + 𝐼 + 𝑅 + 𝜋  

𝑤 = 𝑢𝑝𝑎ℎ/𝑔𝑎𝑗𝑖(𝑤𝑎𝑔𝑒𝑠) 

𝐼 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡) 

𝑅 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑤𝑎(𝑟𝑒𝑛𝑡) 

𝜋 = 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛(𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡) 

c. Pendekatan Pengeluaran 

 Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam 

perekonomian selama periode tertentu. menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran 

agregat dalam suatu perekonomian: (1) konsumsi rumah tangga, (2) konsumsi pemerintah, 

(3) pengeluaran investasi, (4) ekspor neto. Pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

𝑃𝐷𝐵 = 𝐶 + 𝐺 + 𝐼 + (𝑋 −𝑀) 

𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑎:𝐶 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎  𝐺 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 

𝐼 = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖  𝑋 = 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟  𝑀 = 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟 

 Menurut Mankiw (2006) ada dua macam ukuran PDB, yaitu PDB nominal dan PDB 

rill: 

1. PDB nominal, yaitu produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara yang dinilai 

dengan harga yang berlaku pada tahun tersebut.  
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2. PDB rill, yaitu produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dinilai dengan harga 

yang berlaku pada tahun tertentu sebagai dasar yang selanjutnya digunakan untuk menilai 

barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lainnya. 

 PDB nominal dan rill mempnuyai fungsi berbeda. PDB nominal digunakan untuk 

melihat pergeseran dan struktur ekonomi, dan PDB rill untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi dari tahun ke tahun. Dalam pengukurannya PDB rill tidak dipengaruhi perubahan 

harga dan perubahannya hanya menunjukkan perubahan jumlah barang dan jasa yang 

diproduksi, karena mengukur produksi barang dan jasa perekonomian, PDB rill 

mencerminkan kemampuan perkonomian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena 

itu, dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat PDB rill lebih baik dibanding PDB 

nominal (Mankiw, 2006).  

2.1.7.2. Inflasi 

 Salah satu masalah ekonomi yang sering terjadi dan dijumpai hampir diseluruh negara 

di dunia termasuk di Indonesia adalah inflasi. definisi inflasi adalah kecenderungan harga-

harga untuk naik secara umum dan terus menerus (Mankiw, 2006). Kenaikan harga satu atau 

dua komoditas belum dapat dikatakan sebagai inflasi jika kenaikan tersebut tidak 

menyebabkan harga-harga secara umum naik. Begitu pula kenaikan harga yang bersifat 

umum juga belum akan memunculkan inflasi jika terjadi hanya sesaat (Rahardja, 2008).  

 Untuk mengetahui tingkat inlfasi selama satu periode tertentu diperlukan indikator 

ekonomi makro. indikator yang umum digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). 

IHK merupakan angka indeks yang menunjukkan tingkat barang dan jasa yang harus dibeli 

konsumen dalam satu periode tertentu. Nilai IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga 

barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Rumus yang  

digunakan untuk mengukur inflasi berdasarkan IHK  sebagai berikut (Rahardja, 2008): 
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𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 =
     (𝐼𝐻𝐾 − 𝐼𝐻𝐾−1)     

𝐼𝐻𝐾−1
𝑥 100% 

Inflasi hubungan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Kenaikan harga barang yaitu 

proses penyesuain akibat adanya peningkatan permintaan. Begitu juga sebaliknya, dengan 

penurunan harga barang. Inflasi dapat dibedakan berdasarkan faktor penyebab inflasi dan asal 

inflasi. 

 Berdasarkan faktor penyebab terjadinya gejala inflasi dapat dikelompokkan sebagai 

berikut (Rahardja, 2008): 

1. inflasi tekanan permintaan (demand-pull inflation), terjadi karena kuatnya tekanan 

permintaan menyebabkan output perekonomian bertambah, tetapi disertai inflasi, dilihat 

dari makin tinggi tingkat harga umum. 

2. Inflasi dorongan biaya (cost-push inflation), terjadi karena kenaikan biaya produksi. 

Normalnya menyebabkan jumlah penawaran dan output berkurang. 

3. Kombinasi dari kedua jenis inflasi tersebut. Yaitu jumlah output realitf tidak bertambah 

disertai dengan inflasi. 

 Inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan asal dari inflasi menjadi inflasi impor dan 

inflasi ekspor. 

1. Inflasi impor adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga barang-barang 

impor yaitu inflasi disebabkan karena kenaikan harga dari luar negeri. 

2.  Inflasi ekspor merupakan inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan harga-harga dalam 

negeri terutama harga-harga barang ekspor.  

 Sampai pada tingkat tertentu, inflasi dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan 

penawaran agregat. Sebab kenaikan harga akan menyebabkan para produsen untuk 

meningkatkan outputnya (Rahardja, 2008). Karena itu, pengendalian inflasi menjadi penting 

karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif bagi kondisi 

ekonomi masyarakat. Bagi masyarakat, inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan rill akan 
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turun sehingga standar hidup masyarakat turun. Sedangkan bagi pelaku ekonomi 

menyababkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. 

2.2. Pengaruh Antar Variabel 

2.2.1. Pengaruh Return On Equity terhadap Harga Saham 

 Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atas 

investasi yang dilakukan oleh investor yang diperoleh dengan membagi laba bersih dengan 

jumlah ekuitas perusahaan. Penelitian oleh Ratih (2013) menunjukkan ROE memiliki 

pengaruh positif terhadap harga saham. Kenaikan ROE menandakan meningkatnya kinerja 

manajemen dalam mengelola sumber dana yang ada untuk menghasilkan laba. Adanya 

peningkatan laba bersih maka nilai ROE akan meningkat juga sehingga para investor akan 

tertarik untuk membeli saham sehingga harga saham perusahaan akan mengalami kenaikan.  

Ho1: Return on Equity tidak berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

Ha1: Return on Equity berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor properti 

dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

2.2.2. Pengaruh Earning Per Share terhadap Harga Saham 

 Earning Per Share (EPS) menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang 

tergambar pada setiap lembar saham. Peningkatan nilai EPS akan di ikuti kenaikan harga 

saham, hal ini karena nilai EPS akan menentukan keputusan investor dalam 

menginvestasikan dananya, selain itu EPS juga menunjukkan nilai perusahaan (Putri, 2012). 

Penelitian Priatinah (2012) menunjukkan EPS berpengaruh positif terhadap harga saham. 

semakin tinggi kemampuan perusahaan mendistribusikan pendapatan kepada pemegang 

saham, maka ketertarikan investor pada saham akan tinggi, sehingga berdampak naiknya 

harga saham (Ardhianti, 2014). 
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Ho2: Earning Per Share tidak berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

Ha2: Earning Per Share berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

2.2.3. Pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Harga Saham 

 Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. PDB yang tinggi menunjukan pertumbuhan ekonomi yang baik. 

Dengan PDB yang tinggi, maka dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga 

penjualan perusahaan ikut meningkat dan laba yang diperoleh perusahaan semakin besar 

sehingga dapat meningkatkan harga saham (Faustina, 2013). Penelitian Putra (2014) 

menunjukkan bahwa variabel PDB berpengaruh positif terhadap harga saham.  

Ho3: Produk Domestik Bruto tidak berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan 

sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

Ha3: Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

2.2.4. Pengaruh Inflasi terhadap Harga Saham 

 Inflasi merupakan kenaikan harga umum barang-barang secara terus menerus. 

Kanaikan Inflasi akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi. Biaya produksi yang 

tinggi akan menyebabkan harga jual barang - barang produksi naik. Hal ini akan menurunkan 

daya beli masyarakat yang akhirnya akan mengakibatkan penurunan penjualan. Turunnya 

penjualan mengakibatkan keuntungan perusahaan menurun. Keuntungan yang menurun dapat 

mempengaruhi keputusan investor yang ragu untuk membeli saham perusahaan sehingga 

harga saham mengalami penurunan akibat kurangnya permintaan (Sihaloho, 2013). Penelitian 
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Cahya (2015) menunjukkan hasil variabel inflasi mempunyai pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap harga saham. 

Ho4: Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan 

real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

Ha4: Inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real 

estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

2.3. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Ringkasan Peneltian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variable Hasil Penelitian 
1 Lena 

Shiblee 
(2009) 

The Impact of 
Inflation, GDP, 
Unemployment, and 
Money Supply on 
Stock Price 

Inflasi, GDP, 
unemployment, 
money supply 

money supply dan 
GDP berpengaruh 
positif, sedangkan 
inflasi dan 
unemployment tidak 
berpengaruh 
terhadap harga 
saham 

2 Lira 
Sihaloho 
(2013) 

Pengaruh Inflasi, Suku 
Bunga Dan Book 
Value (Bv) Terhadap 
Harga Saham 
Perusahaan Indeks 
LQ45 Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Pada 
Tahun 2008 - 2011 

BV, suku 
bunga, dan 
inflasi 

Inflasi dan BV 
berpengaruh negatif 
terhadap harga 
saham, sedangkan 
suku bunga 
berpengaruh positif 
terhadap harga 
saham 
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3 Yusnita 
Jayanti 
(2014) 

Pengaruh Tingkat 
Inflasi, Tingkat Suku 
Bunga SBI, Nilai 
Tukar Rupiah, Indeks 
Dow Jones, Dan 
Indeks KLSE 
Terhadap Indeks 
Harga Saham 
Gabungan (IHSG) 
(Studi Pada Bursa 
Efek Indonesia 
Periode Januari 2010 – 
Desember 2013) 

Inflasi, tingkat 
suku bunga 
SBI, Kurs, 
Indeks Dow 
Jones, dan 
Indeks KLSE 

Tingkat suku bunga 
SBI dan kurs 
berpengaruh negatif 
terhadap IHSG, 
indeks Dow Jones, 
dan indeks KLSE 
berpengaruh positif, 
dan inflasi tidak 
berpengaruh 
terhadap IHSG 

4 Dorothea 
Ratih 
(2013) 

Pengaruh EPS, PER, 
DER, ROE Terhadap 
Harga Saham pada 
Perusahaan Sektor 
Pertambangan yang 
Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia( BEI) 
tahun 2010-2012 

EPS, PER, 
DER, ROE 

EPS, PER, dan ROE 
berpengaruh positif 
terhadap harga 
saham, DER 
berpengaruh negatif 
terhadap harga 
saham 

5 Dwiatma 
Patriawan 
(2011) 

Analisis Pengaruh 
Earning Per Share 
(EPS), Return On 
Equity (ROE), Dan 
Debt To Equity Ratio 
(DER) Terhadap 
Harga Saham Pada 
Perusahaan Wholesale 
and Retail Trade 
Yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia 
(BEI) Tahun 2006 - 
2008 

EPS, ROE, dan 
DER 

EPS berpengaruh 
positif terhadap 
harga saham, ROE 
berpengaruh negatif 
terhadap harga 
saham, dan DER 
tidak berpengaruh 
terhadap harga 
saham 

6 Saskia 
Ardhianti 
(2014) 

Analisis Pengaruh 
Kinerja Keuangan 
Perusahaan Terhadap 
Harga Saham (Studi 
Pada PT Uniliver 
Indonesia Tbk.) 

ROA, ROE, 
NPM, dan EPS 

ROA dan ROE 
berpengaruh negatif 
terhadap harga 
saham, NPM tidak 
berpengaruh 
terhadap harga 
saham, dan EPS 
berpengaruh positif 
terhadap harga 
saham 

Pengaruh Return..., Alfin Hendra Wijaya, Ak.-IBS, 2016



7 Denies 
Priatinah 
(2012) 

Pengaruh Return On 
Investment (ROI), 
Earning Per Share 
(EPS), dan Dividen 
Per Share (DPS) 
Terhadap Harga 
Saham Perusahaan 
Pertambangan Yang 
Terdaftar 
Di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) 
Periode 2008-2010 

ROI, EPS, dan 
DPS 

Secara parsial ROI, 
EPS, dan DPS 
berpengaruh positif 
terhadap harga 
saham 

8 Nurul 
Fitriana 
(2008) 

Analisis Faktor Faktor 
Yang Mempengaruhi 
Harga Saham Pada 
Perusahaan 
Manufaktur Yang 
Listing Di Bursa Efek 
Jakarta Lebih Dari 
Sepuluh Tahun 

CR, ROI, EPS, 
dan PBV 

CR, ROI, EPS, dan 
PER tidak 
berpengaruh 
terhadap harga 
saham, sedangkan 
PBV berpengaruh 
signifikan terhadap 
harga saham 

9 Gede 
Sanjaya Adi 
Putra 
(2014) 

Pengaruh Leverege, 
Inflasi dan PDB Pada 
Harga Saham 
Perusahaan Asuransi 

Leverege 
Rasio, Inflasi, 
PDB 

DER dan Inflasi 
tidak berpengaruh 
terhadap harga 
saham, PDB 
berpengaruh positif 
terhadap harga 
saham  

10 Suramaya 
Suci Kewal 
(2012) 

Pengaruh Inflasi, Suku 
Bunga, Kurs, Dan 
Pertumbuhan PDB 
Terhadap Indeks 
Harga Saham 
Gabungan 

Inflasi, Bunga 
SBI, Kurs 
Rupiah, PDB 

Inflasi, suku bunga 
SBI dan 
pertumbuhan PDB 
tidak berpengaruh 
terhadap IHSG, 
sedangkan Kurs 
Rupiah berpengaruh 
negatif terhadap 
IHSG 

 Sumber: Data diolah penulis 
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2.4. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian diatas, maka Penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka pemikiran 

teoritis untuk mengatahui pengaruh Earning per Share, Return on Equity, Produk 

Domestik Bruto, Inflasi terhadap harga saham pada perusahaan properti dan real estate di 

BEI sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

      
 

     Sumber: Diolah penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harga Saham  
(Y) 

Earning Per Share 
(X2) + 

Produk Domestik 
Bruto (X3) + 

Inflasi 
(x4) - 

 

Return on Equity 
(X1) + 
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2.5. Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan suatu hipotesis yang akan diuji untuk mengetahui pengaruh variable independen 

Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), Produk Domestik Bruto (PDB), dan 

inflasi terhadap variabel dependen Harga saham sebagai berikut: 

Ho1: Return On Equity tidak berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan 

 sektor properti  dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.  

Ha1: Return On Equity berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

Ho2:  Earning Per Share tidak berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

Ha2: Earning Per Share berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.  

Ho3: Produk Domestik Bruto tidak berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan 

sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

Ha3: Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan 

 sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

Ho4: Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan sektor  properti 

dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.  

Ha4: Inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real 

estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE), 

Earning Per Share (EPS), Produk Domestik Bruto (PDB), dan inflasi tehadap harga saham 

perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2012-2015. Objek 

penelitian terdiri dari variabel independen yaitu Return On equity (ROE), Earning Per Share 

(EPS), Produk Domestik Bruto (PDB), dan inflasi. Sedangkan variabel dependen penelitian 

ini adalah harga saham.  

 Populasi yang dijadikan objek pada penelitian adalah perusahaan properti dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Penentuan  sampel penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu (Sekaran, 2010) . sampel yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 31 

perusahaan properti dan real estate pada Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Kriteria di 

dalam pengambilan sempel sebagai berikut:   

1. perusahaan-perusahaan properti dan real estate yang tidak pernah delisting di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2012-2015.  

2. Perusahaan berturut-turut mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit 

serta memberikan informasi tentang harga saham yang dapat diakses selama periode 2012-

2015. 

3. Perusahaan-perusahaan yang sudah listing 3 tahun sebelum tahun observasi. 

Berdasarkan kriteria sampel, maka jumlah sampel pada penelitian ini sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 Sampel Perusahaan 

No Kode Perusahaan 
 

Nama Perusahaan 
1 ASRI Alam Sutera Reality Tbk 
2 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk 
3 BIPP Bhuawantala Indah Permai Tbk 
4 BKDP Bukit Darmo Property Tbk 
5 BKSL Sentul City Tbk 
6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 
7 COWL Cowell Development Tbk 
8 CTRA Ciputra Development Tbk 
9 CTRP Ciputra Property Tbk 
10 CTRS Ciputra Surya Tbk 
11 DART Duta Anggada Realty Tbk 
12 DILD Intiland Development Tbk 
13 DUTI Duta Pertiwi Tbk 
14 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 
15 GMTD Goa Makassar Tourism Development Tbk 
16 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk 
17 JRPT Jaya Real Property Tbk 
18 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 
19 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk 
20 LPCK Lippo Cikarang Tbk 
21 LPKR Lippo Karawaci Tbk 
22 MDLN Modernland Realty Tbk 
23 MTSM Metro Realty Tbk 
24 MORE Indonesia Prima Property Tbk 
25 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk 
26 PUDP Pudjiati Prestige Tbk 
27 PWON Pakuwon Jati Tbk 
28 RBMS Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk 
29 SCBD Dadanayasa Arthatama Tbk 
30 SMDM Suryamas Duta Makmur Tbk 
31 SMRA Summarecon Agung Tbk 

  Sumber: data diolah penulis 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran 

(2010) data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh peneliti, data dipublikasikan dalam statistik maupun jurnal dan informasi yang 

tersedia dari sumber yang dipublikasikan dan tidak dipublikasi, tersedia dari dalam atau luar 

organisasi, serta data-data yang berguna bagi peneliti. Data sekunder yang dimaksud adalah 

laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode 2012-2015 yang dipublikasikan lalu 

ada laju inflasi dan PDB tahunan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari 

situs resmi BEI (www.idx.co.id), Bank Indonesia (www.bi.go.id ), serta Badan Pusat Statistik 

(www.bps.go.id). 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian ini yaitu metode 

dokumentasi, metode penelusuran data online. Metode dokumentasi adalah metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2005). Dokumen yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan dan data pendukung lainnya. 

Penulis juga melakuan penelusuran online, hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti 

memperoleh data dan informasi melalui situs www.idx.co.id, www.bi.go.id serta situs-situs 

lain yang menjadi pendukung dalam penelitian. Selain itu peneliti menggunakan metode studi 

pustaka, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai teori yang diperlukan untuk 

mendukung penyelesaian penelitian ini.  
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3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1. Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam 

penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah harga saham. Menurut Hidayat 

(2011) harga saham di pasar modal terbentuk karena ditentukan permintaan dan penawaran 

atas saham.  

3.4.2 Variabel Bebas (Independen) 

 Variabel Independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel 

lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah :  

1. Return On Equity (ROE) rasio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal semdiri. ROE merupakan hasil 

dari pembagian laba bersih dengan modal. ROE dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Tandelilin, 2010): 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

2. Earning Per Share (EPS), yaitu menggambarkan profitabilitas perusahaan yang tergambar  

pada setiap lembar saham. Rasio ini merupakan perbandingan antara pendapatan yang 

dihasilkan dengan jumlah saham beredar. Secara sistematis EPS dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Tandelilin, 2010):  

𝐸𝑃𝑆 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

3. Produk Domestik Bruto merupakan indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu 

negara dalam suatu periode tertentu. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan 
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jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB 

diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. 

4. Inflasi, yaitu menggambarkan ukuran aktivitas ekonomi yang digunakan untuk 

menggambarkan kondisi ekonomi nasional (tentang peningkatan harga rata-rata barang 

dan jasa yang diproduksi sistem perekonomian). Inflasi diukur dengan mencatat data laju 

inflasi indeks harga konsumen nasional yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. 

3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data penelitian merupakan tahap dimana data-data yang telah 

dikumpulkan di dalam penelitian diolah, untuk memberikan hasil dari penelitian dan 

kesimpulan penelitian, sehingga dapat menjawab perumusan masalah penelitian. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif. Dijelaskan oleh Widarjono (2009) 

bahwa analisis kuantitatif merupakan analisis data-data yang telah dikumpulkan secara 

statistik, untuk kemudian dilakukan uji hipotesis penelitian terhadap data yang didapat. 

Perhitungan data  dalam penelitian ini mneggunakan program e-views  untuk windows.  

3.5.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

 Regresi yang dilakukan dengan menggunakan jenis data berupa data panel disebut 

sebagai model regresi data panel. Dalam tahap ini, penelitian diharuskan untuk melakukan 

pengujian atas struktur model yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan 

struktul model regresi atau tidak. Menurut Widarjono (2009) terdapat tiga cara dalam 

mendeteksi  perubahan struktur model regresi yaitu: 

1. Pendekatan common effect 

 Merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan struktural 

model regresi. Pengujian atas jenis pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa angka 
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probabilitas yang dihasilkan melalui uji chow. Hipotesis yang diajukan dalam melakukan uji 

chow tersebut ialah sebagai berikut:  

Ho : Tidak ada perubahan struktural  

Ha : Terdapat perubahan struktural  

Uji chow untuk melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis tersebut dilakukan 

melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR), dengan ketentuan 

pengambilan keputusan dengan 2 (dua) kondisi sebagai berikut (Widarjono, 2009)   

1. Jika nilai probabilitas cross section F ≤ 0.05 maka hipotesis nol ditolak. 

2. Jika nilai probabilitas cross section F ≥ 0.05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak. 

3. Pendekatan fixed effect dan random effect. 

Setelah melakukan analisis atas hasil uji chow dan diperoleh hasil bahwa hipotesis nol 

ditolak maka perlu dilakukan uji hausman untuk mengetahui perubahan struktural dalam 

pendekatan jenis apa model regresi penelitian, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect 

atau random effect. Adapun hipotesis yang diajukan dalam melakukan uji hausman, yaitu 

sebagai berikut :  

Ho : Menggunakan pendekatan model jenis random effect 

Ha : Menggunakan pendekatan model jenis fixed effect 

 Uji hausman tersebut untuk menentukan pendekatan jenis apa yang akan digunakan 

dalam regresi dengan ketentuan pengambilan keputusan atas analisa hasil uji hausman adalah 

jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari 5% maka hipotesis nol diterima yang 

berarti bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel menggunakan model random 

effect. Namun jika probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari 5% maka hipotesis nol ditolak 

yang berarti bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel menggunakan model 

fixed effect (Widarjono, 2009). 
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3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelum melakukan pengujiam hipotesis dengan 

menggunakan uji regresi linier. Dengan cara ini, diharapkan penelitian dapat terhindar dari 

adanya estimasi yang bias karena regresi yang tidak dapat diaplikasikan oleh semua jenis 

data. 

3.5.3.1. Uji Normalitas 

Ghozali (2009) menjelaskan, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk 

menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi normal. Model regresi 

yang baik adalah model yang memiliki data normal atau mendekati normal. Para peneliti 

menggunakan pedoman bahwa jika setiap variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut 

sudah terdistribusi dengan normal. (Winarno, 2011) Uji Normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji Jargue-Bera test atau J-B test. Uji ini mengukur perbedaaan skewness 

dan kurtosis data dan data dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Adapun 

hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut : 

Ho : Data terdistribusi normal 

Ha : Data tidak terdistribusi normal 

 Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 

yang artinya residual data berdistribusi normal Winarno (2011).  

3.5.3.2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat 

problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknya multikolinearitas ini  

dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen. Dalam rule 
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of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah 

multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 

maka diduga model tidak ada masalah multikolinieritas. Adanya multikolinieritas masih 

menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian 

yang besar (Widarjono, 2009). 

3.5.3.3. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang lebih baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas kerena data cross section mengandung berbagai ukuran 

(kecil, sedang, dan besar). Ghozali (2009). Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White dengan melihat 

probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu : 

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : Ada heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka 

terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas Widarjono (2009). 

3.5.3.4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggupada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (Nachrowi, 2006). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi problem 

Autokorelasi yang menyebabkan model yang digunakan tidak layak dipakai. Salah satu cara 
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melakukan uji Autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). 

Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada autokorelasi 

Ha : Ada autokorelasi 

Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari 

Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi 

(Widarjono, 2009).  

3.6. Analisis Regresi Berganda 

Disebutkan oleh Widarjono (2009) sebagai berikut : 

“ Jika pengukuran pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X1, X2, 

X3, ........, Xn) dinamakan analisis regresi linier berganda, dikatakan linier karena setiap 

estimasi atas nilai diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus“.  

 Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 variabel, yaitu 

Earning per Share, Return on E quity, Produk Domestik Bruto, Inflasi. persamaan regresi 

linear berganda pada penelitian ini diadopsi berdasarkan persamaan estimasi linier Widarjono 

(2009) 

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut: 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1𝑖,𝑡 + 𝑏2𝑋2𝑖,𝑡 + 𝑏3𝑋3𝑖,𝑡 + 𝑏4𝑋4𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡 

Dimana: 

Y𝑖,𝑡   = Harga saham sektor properti perusahaan I dan tahun t 

a   = konstanta 

b1,b2,b3,b4 = koefisien regresi 

X1𝑖,𝑡  = EPS pada perusahaan I dan tahun t 

X2𝑖,𝑡  = ROE pada perusahaan I dan tahun t 

X3𝑖,𝑡  = PDB pada perusahaan I dan tahun t 
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X4𝑖,𝑡  = Inflasi pada perusahaan I dan tahun t 

e𝑖,𝑡  = error 

3.7. Pengujian Hipotesis 

3.7.1. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

Ghozali, (2009). Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. 

Bentuk pengujiannya adalah : 

Ho : β  i  = 0  

Ha : β  i  ≠ 0 

i = 1,2,3. 

 Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-

masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai 

berikut : 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak 

3.7.2. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai 𝑅2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat 

terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali, 

(2009). 
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Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai R2 mencerminkan seberapa 

besar variasi dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel Independen X. Jika 

Nilai R2= 0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila 

R2= 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen.Berhubung penelitian ini menggunakan lebih 

dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif  lain yaitu nilai adjusted R2. 

Adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan mengevaluasi mana model 

regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model. 

Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki 

harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted 

R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R2 = 1, 

maka adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika nilaiR2 = 0, maka adjusted R2= (1 - k)/(n - k). Jika 

k > 1, maka adjusted R2akan bernilai negative. 

Nilai adjusted R2 berkisar 0 sampai 1 berarti kuat kemampuan variabel independen 

dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Sebaliknya jika adjusted R2 semakin 

mendekati 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen menjelaskan fluktuasi 

variabel dependen Widarjono, (2009) 

Rumus R2 sebagai berikut : 

𝑅2 =
𝑅𝑆𝑆
𝑇𝑆𝑆

=
𝛽12∑𝑥2

∑𝑦2
 

Dimana : 

R2   = Nilai Koefisien determinasi 
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RSS = Residual Sum Square 

TSS = Total Sum Square 

Rumus adjusted R2 sebagai berikut: 

adjusted R − Square(𝑅�2) = (1 − 𝑅2)
𝑁 − 1
𝑁 − 𝑘

 

Dimana : 

 N = banyaknya observasi   K =  banyak variabel (bebas dan terikat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Return..., Alfin Hendra Wijaya, Ak.-IBS, 2016



BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Pasar modal merupakan tempat yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan 

dana (surplus unit) dengan pihak yang kekurangan dana (deficit unit). Pasar modal 

merupakan tempat dimana surat berharga saham diperjual-belikan. Di pasar modal indonesia, 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan efek 

tersebut. Objek yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real 

estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015 yang selalu aktif 

diperdagangkan dan mempublikasikan laporan keuangannya selama periode pengamatan. 

Berdasarkan perusahaan yang ada dan kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan, maka 

diperoleh sebanyak 31 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Perusahaan 

yang termasuk dalam sampel adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Return..., Alfin Hendra Wijaya, Ak.-IBS, 2016



Tabel 4.1 Sampel Perusahaan 

No Kode Perusahaan 
 

Nama Perusahaan 
1 ASRI Alam Sutera Reality Tbk 
2 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk 
3 BIPP Bhuawantala Indah Permai Tbk 
4 BKDP Bukit Darmo Property Tbk 
5 BKSL Sentul City Tbk 
6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 
7 COWL Cowell Development Tbk 
8 CTRA Ciputra Development Tbk 
9 CTRP Ciputra Property Tbk 
10 CTRS Ciputra Surya Tbk 
11 DART Duta Anggada Realty Tbk 
12 DILD Intiland Development Tbk 
13 DUTI Duta Pertiwi Tbk 
14 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 
15 GMTD Goa Makassar Tourism Development Tbk 
16 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk 
17 JRPT Jaya Real Property Tbk 
18 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 
19 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk 
20 LPCK Lippo Cikarang Tbk 
21 LPKR Lippo Karawaci Tbk 
22 MDLN Modernland Realty Tbk 
23 MTSM Metro Realty Tbk 
24 MORE Indonesia Prima Property Tbk 
25 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk 
26 PUDP Pudjiati Prestige Tbk 
27 PWON Pakuwon Jati Tbk 
28 RBMS Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk 
29 SCBD Dadanayasa Arthatama Tbk 
30 SMDM Suryamas Duta Makmur Tbk 
31 SMRA Summarecon Agung Tbk 

 Sumber: Diolah Penulis  

 Informasi pada tabel 4.1 adalah perusahaan-perusahaan sektor properti dan real estate 

di BEI yang menjadi objek di dalam penelitian ini. Dengan total objek penelitian sebanyak 31 
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perusahaan dan periode pengamatan penelitian yaitu sejak tahun 2012 sampai tahun 2015, 

sehingga didapatkan total observasi dengan jumlah 124 observasi. 

 Berkaitan dengan hasil uji normalitas pada saat dilakukan regresi atas seluruh 

observasi tersebut menunjukkan yaitu hasil residual yang tidak berdistribusi normal. Karena 

itu penulis melakukan outlier pada beberapa observasi. Outlier dilakukan dengan 

menghilangkan beberapa tahun observasi perusahaan yang memiliki data-data dengan nilai 

ekstrim. Berikut merupakan daftar observasi yang dijadikan outlier di dalam penelitian, yaitu:  

Tabel 4.2 Daftar perusahaan yang di outlier 

No Kode Perusahaan Tahun Observasi 

1 BIPP 2012 
2 BKDP 2012, 2013, 2015 
3 BKSL 2014 
4 COWL 2015 
5 MDLN 2013 
6 MTSM 2013, 2014,2015 
7 OMRE 2013, 2015 
8 PWON 2014 
9 RBMS 2013, 2015 
10 SCBD 2013 

        Sumber: Data diolah penulis 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif berisikan informasi mengenai jumlah sampel yang digunakan, nilai 

rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi masing-masing variabel 

independen dan dependen. 

 

 

Pengaruh Return..., Alfin Hendra Wijaya, Ak.-IBS, 2016



Tabel 4.3 Statistik Deskriptif 

 Harga Saham ROE EPS PDB Inflasi 

Mean 6,311892 11,57341 3,748505 5,361700 6,093000 

Median 6,290883 10,44000 3,812759 5,290000 4,300000 

Maximum 9,020000 27,84000 7,090000 6,030000 8,400000 

Minimum 3,912023 0,940000 0,058269 4,790000 3,400000 

Std. Dev. 1,199678 7,016877 1,308373 0,490755 2,295461 

 Sumber: Hasil Output Eviews 

 Dari tabel 4.3 dapat di lihat bahwa untuk nilai rata-rata dari variabel harga saham 

pada perusahaan yang termasuk sektor properti dan real estate periode 2012-2015 adalah 

sebesar 6,311892 atau sebesar Rp.551,1. Sedangkan harga saham tertinggi sebesar 9,020000 

atau sebesar Rp.8.300 yang dicapai oleh Gowa Makasar Tourism Development Tbk. pada 

tahun 2013 dan harga saham terendah 3,912023 atau sebesar Rp.50 dimiliki oleh Bekasi Asri 

Pemula Tbk. pada tahun 2014. Sedangkan standar deviasi harga saham untuk sektor properti 

dan real estate periode 2012-2015 adalah 1,199678 yang berarti lebih kecil dari nilai mean, 

yang artinya data di dalam variabel terdistribusi baik. 

 Rata-rata variabel Return On Equity (ROE) pada perusahaan yang termasuk sektor 

properti dan real estate periode 2012-2015 adalah sebesar 11,57341 dimana ROE tertinggi 

sebesar 27,84000 dicapai oleh Lamicitra Nusantara Tbk. pada tahun 2015 dan ROE terendah 

sebesar 0,940000 terjadi pada Sentul City Tbk. pada tahun 2015. Sedangkan standar diviasi 

ROE untuk sektor properti dan real estate  periode 2012-2015 adalah 7,016877 yang berarti 

lebih kecil dari nilai mean, yang artinya data di dalam variabel terdistribusi baik. 

 Rata-rata variabel Earning Per Share (EPS) pada perusahaan yang termasuk sektor 

properti dan real estate periode 2012-2015 adalah sebesar 3,748505 dimana EPS tertinggi 

sebesar 7,090000 yang dicapai oleh Gowa Makasar Tourism Development Tbk. pada tahun 
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2014 dan EPS terendah sebesar 0,058269 terjadi pada Bukit Darmo Properti Tbk. pada tahun 

2014. Sedangkan standar deviasi EPS untuk sektor properti dan real estate periode 2012-

2015 adalah 1,308373 yang berarti lebih kecil dari nilai mean, yang artinya data di dalam 

variabel terdistribusi baik. 

 Rata-rata varibel Produk Domestik Bruto (PDB) selama periode 2012-2015 adalah 

sebesar 5,361700 dimana PDB tertinggi sebesar 6,030000 pada tahun 2012 dan PDB terendah 

sebesar 4,790000 pada tahun 2015. Sedangkan standar deviasi PDB pada periode 2012-2015 

adalah sebesar 0,490755 yang berarti lebih kecil dari nilai mean, yang artinya data di dalam 

variabel terdistribusi baik. 

 Rata-rata variabel inflasi selama periode 2012-2015 adalah sebesar 6,093000 dimana 

inflasi tertinggi sebesar 8,400000 pada tahun 2014 dan inflasi terendah sebesar 3,400000 

pada tahun 2015. Sedangkan standar deviasi inflasi pada periode 2012-2015 adalah sebesar 

2,295461 yang berarti lebih kecil dari nilai mean, yang artinya data di dalam variabel 

terdistribusi baik. 

4.2.2. Penentuan Model Regresi Data Panel 

 Sebelum melakukan regresi pada data panel, terlebih dahulu perlu dilakukan  

penentuan jenis model estimasi yang akan digunakan untuk melakukan regresi dengan data 

panel. Terdapat tiga jenis pendekatan common effect, fixed effect dan random effect. Tahapan 

menentukan jenis estimasi yang akan digunakan pertama kali yaitu dengan melakukan uji 

Chow. Uji Chow dilakukan bertujuan untuk dapat menentukan jenis pendekatan common 

effect atau fixed effect, jika tidak ditemukan tingkat probabilitas sesuai dengan ketentuan 

maka selanjutnya akan dilakukan uji Hausman untuk menentukan apakah jenis pendekatan 

yang akan digunakan yaitu berupa random effect atau fixed effect.  
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Tabel 4.4 Hasil Uji Chow  

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 8.788.327 -28,67 0,0000 

Cross-section Chi-
square 154.174.431 28 0, 

0000 
Sumber: Hasil Output Eviews  

 Berdasrkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai probability dari Cross-section F yang 

dihasilkan adalah sebesar 0,0000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak. Dengan 

ditolaknya Ho, maka pengujian model yang digunakan adalah fixed effect. Bila Ho diterima, 

maka pengujian model data panel hanya berhenti sampai Chow test dengan demikian model 

common effect akan digunakan. Dikarenakan nilai Chi Square < 0,05 yang artinya Ho ditolak, 

maka pengujian tidak hanya sampai uji Chow namun pengujian berlanjut pada uji Hausman. 

 Uji Hausman bertujuan untuk menentukan model mana yang paling sesuai antara 

fixed effect atau random effect. Bila nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai Chi-

Square (𝜒) dengan derajat bebas k (jumlah independen variabel), atau nilai probabilitas uji 

Hausman <0,05 maka dapat disimpulkan Ho ditolak. Atau dapat disimpulkan model yang 

terpilih dalam penelitian ini adalah model fixed effect. Tabel berikut merupakan hasil uji 

Hausman. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. 
d.f. Prob.  

Cross-section random 9.122.830 4 0,0581 

Sumber: Hasil Output Eviews 

 Hasil pengujian uji Hausman di tabel 4.5, menunjukkan nilai probabilitas dari baris 

cross-section random sebesar 0,0581, yang dimana Ho akan diterima jika probabilitas >0,05. 

Maka berdasarkan probabilitas pada cross-section random tersebut Ho diterima. Jadi, 

berdasarkan hasil tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan random effect model. 
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4.2.3. Uji Normalitas 

  Uji normalitas merupakan uji asumsi yang diperlukan untuk mengetahui apakah 

residual dari model yang digunakan tersebut telah terdistribusi normal atau tidak. Hal ini 

perlu karena pengujian penelitian dapat dilakukan dan dinyatakan valid jika residual pada 

model penelitian terdistribusi dengan normal (Widarjono, 2009). Berikut merupakan hasil 

pengujian normalitas yang telah dilakukan: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber: Hasil Output Eviews 

 Berdasarkan tabel di 4.6, dapat dilihat nilai Jarque-Bera sebesar 1,093024 dengan 

nilai probabilitas 0,578966. Hal tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal 

karena nilai probabilitas statistik lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan Ho 

diterima yang berarti data telah terdistribusi normal. Sebelumnya hasil uji normalitas tersebut 

tidak terdistribusi normal saat total observasi berjumlah 124 observasi yang disebabkan oleh 

beberapa observasi yang memiliki nalai unik atau ekstrim yang menyebabkan ketimpangan 

data yang dikumpulkan.namun disini peneliti melakukan outlier atas 10 obesrvasi sehingga 

diperoleh residual yang terdistribusi normal. 
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Series: Standardized Residuals
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Mean       0.018140
Median  -0.044880
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Jarque-Bera  1.093024
Probability  0.578966
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4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui bila model regresi yang diperoleh dapat 

menghasilkan estimator liner yang baik. Bila suatu model telah memenuhi asumsi klasik, 

maka dapat dikatakan bahwa model tersebut sebagai model yang ideal atau menghasilkan 

estimator liner tidak bias yang terbaik (Best Liner Unbias Estimator/BLUE). Suatu model 

dapat dikatakan BLUE bila memenuhi persyaratan non multikolineritas, non 

heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2009). 

4.2.4.1. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antara variabel 

independen di dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. Dengan melihat 

koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi diatas 0,85 maka diduga 

terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila koefisien korelasi 

dibawah 0,85 maka diduga tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model (Widarjono, 

2009).  

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolineritas 

  HARGA_SAHAM ROE EPS PDB INFLASI 

HARGA_SAHAM 1 0,402648365 0,805834456 
-

0,056184756 0,002024027 

ROE 0,402648365 1 0,640257367 0,003480541 0,114441834 

EPS 0,805834456 0,640257367 1 
-

0,040444794 0,009922028 

PDB -0,056184756 0,003480541 -0,040444794 1 -0,048211956 

INFLASI 0,002024027 0,114441834 0,009922028 
-

0,048211956 1 
 Sumber: Hasil Output Eviews 

 Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.7, menunjukkan hasil besaran korelasi 

antara variabel independen kurang dari 0,85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel tidak 
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ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel 

independen yang diatas 0,85 maka data terbebas dari masalah multikolinearitas. 

4.2.4.2. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat varian dari variabel gangguan yang konstan atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah model yang memiliki varian dari variabel gangguan yang konstan atau disebut 

homoskedasitas. Terdapat berbagai cara dalam mendeteksi asumsi heteroskedastisitas, pada 

penelitian ini menggunakan uji white untuk mendeteksi apakah model regresi terhindar dari 

heteroskedastisitas (Widarjono, 2009). Berikut merupakan hasil dari uji white: 

Tabel 4.8 Hasil uji Heterokedastisitas 

F-statistic 0,718197     Prob. F(12,10) 0,7103 
Obs*R-squared 1.064.661     Prob. Chi-Square(12) 0,5594 
Scaled explained SS 5.091.707     Prob. Chi-Square(12) 0,9548 

 Sumber: Hasil Output Eviews 

 Berdasarkan hasil uji white pada tabel 4.8, dapat disimpulkam bahwa tidak ada 

heteroskedastisitas di dalam regresi model penelitian. Hal ini dapat dilihat dengan nilai 

probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square 0,5594 yang dimana nilai tersebut lebih besar 

dari signifikansi 0,05 yang artinya Ho diterima atau tidak ada heterokedastisitas. 

4.2.4.3. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apabila terdapat korelasi antar variabel 

gangguan satu observasi dengan observasi lain. Dalam penelitian ini digunakan uji breusch-

godfrey atau disebut uji Lagrange Multiplier (LM) untuk mendeteksi masalah autokolerasi di 

dalam penelitian. Berikut adalah hasil dari uji LM. 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi 

F-statistic 1.885.776     Prob. F(2,16) 0.1839 
Obs*R-squared 4.387.399     Prob. Chi-Square(2) 0.1115 

Sumber: Hasil Output Eviews 

 Berdasarkan hasil uji LM di tabel 4.9, terlihat bahwa tidak terdapat masalah 

autokolerasi dalam model regresi. Hal ini diperlihatkkan dengan nilai probabilitas Chi-square 

sebesar 0,1115 atau lebih besar dari signifikansi 0,05 yang artinya dalam model regresi 

penelitian tidak ada autokolerasi. 

4.2.5. Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dapat 

ditunjukkan pada tabel sebelumnya. Penelitian ini menggunakan model Random effect sesuai 

dengan hasil uji chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menerima Ho artinya di dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan model Random effect. 

 Selanjutnya hasil regresi data panel dengan metode Random effect pada penelitian ini 

disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 Hasil Regresi Berganda 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

ROE -0,049864 0,012729 -3.917.215 0,0002 

EPS 0,728263 0,083137 8.759.830 0,0000 

PDB -0,046916 0,081451 -0.576005 0,5660 

INFLASI 0,020199 0,017713 1.140.364 0,2570 

C 4.269.423 0,547372 7.799.850 0,0000 
 Sumber: Output Eviews 

 Berdasarkan tabel 4.10, maka bentuk persamaan regresi data panel yang terbentuk 

adalah sebagai berikut: 
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 Harga saham= 4,269423 - 0,049864 ROE + 0,728263 EPS - 0,046916 PDB + 0,020199 

INFLASI 

1. Koefisien konstanta sebesar 4,269423 artinya jika Return On Equity (ROE), Earning Per 

Share (EPS), Produk Domestik Bruto (PDB), dan inflasi bernilai konstan, maka rata-rata 

harga saham (harga_saham) perusahaan properti dan real estate di BEI tahun 2012-2015 

adalah sebesar 4,269423 atau setara dengan Rp.71,48. 

2. Koefisien regresi untuk Return On Equity (ROE) sebesar -0,049864 berarti variabel ROE 

berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan properti dan real estate di BEI 

tahun 2012-2015. Jika ROE mengalami kenaikan 1 satuan, maka harga saham 

perusahaan properti dan real estate di BEI tahun 2012-2015 akan mengalami penurunan 

rata-rata sebesar 0,049864 atau sama dengan Rp.1,05 dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya tetap. 

3.  Koefisien regresi untuk Earning Per Share (EPS) sebesar 0,728263 berarti variabel EPS 

berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan properti dan real estate di BEI 

tahun 2012-2015. Jika EPS mengalami kenaikan 1 satuan, maka harga saham perusahaan 

properti dan real estate di BEI tahun 2012-2015 akan mengalami peningkatan rata-rata 

sebesar 0,728263 atau sama dengan Rp.2,07 dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

4. Koefisien regresi untuk Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar -0,046916 berarti 

variabel PDB berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan properti dan real 

estate di BEI tahun 2012-2015. Jika PDB mengalami kenaikan 1 satuan, maka harga 

saham perusahaan properti dan real estate di BEI tahun 2012-2015 akan mengalami 

penurunan rata-rata sebesar 0,046916 atau setara Rp.1,04 dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya tetap. 

5. Koefisien regresi untuk inflasi sebesar 0,020199 berarti variabel inflasi berpengaruh 

positif terhada harga saham perusahaan properti dan real estate di BEI tahun 2012-2015. 
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Jika inflasi mengalami kenaikan 1 satuan, maka harga saham perusahaan properti dan 

real estate di Bei tahun 2012-2015 akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 

0,020199 setara Rp.1,02 dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

4.2.6. Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1. Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t (parsial) digunakan untuk mengatahui pengaruh masing-masing variabel 

independen yaitu Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Produk Domestik 

Bruto (PDB) dan inflasi terhadap harga saham dengan membandingkan antara probabilitas 

dengan tingkat signifikasi sebesar 5% kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah bila 

probabilitasnya (signifikansi) ≤0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya bila probabilitas 

(signifikansi) >0,05 maka terima Ho. 

Tabel 4.11 Hasil Uji t 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

ROE -0,049864 0,012729 -3.917.215 0,0002 

EPS 0,728263 0,083137 8.759.830 0,0000 

PDB -0,046916 0,081451 -0.576005 0,5660 

INFLASI 0,020199 0,017713 1.140.364 0,2570 

C 4.269.423 0,547372 7.799.850 0,0000 
 Sumber: Hasil Output Eviews 

Hipotesis 1 

Ho: Return On Equity tidak berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan 

 sektor properti  dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.  

Ha: Return On Equity berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

 Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Return on Equity (ROE) memiliki 

probabilitas sebesar 0,0002 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,0002<0,05) yang 

artinya Ho ditolak, mengindikasikan bahwa Return On Equity (ROE) secara parsial memiliki 
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pengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam sektor properti 

dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

Hipotesis 2 

Ho:  Earning Per Share tidak berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

Ha: Earning Per Share berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan sektor 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.  

 Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.11 di atas, variabel Earning Per Share (EPS) 

memiliki probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,0000<0,05) 

yang artinya Ho ditolak, mengindikasikan bahwa Earning Per Share (EPS) secara parsial 

memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam sektor 

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

Hipotesis 3 

Ho: Produk Domestik Bruto tidak berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan 

sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

Ha: Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan 

 sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

 Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.11 di atas, variabel Produk Domestik Bruto 

(PDB) memiliki probabilitas sebesar 0,5660 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% 

(0,5660>0,05) yang artinya Ho diterima, mengindikasikan bahwa Produk Domestik Bruto 

(PDB) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2015. 

Hipotesis 4 

Ho: Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan sektor  properti 

dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.  

Ha: Inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan sektor properti dan real 

estate di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 
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 Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.11 di atas, variabel inflasi memiliki probabilitas 

sebesar 0,2570 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,2570>0,05) yang artinya Ho 

diterima, mengindikasikan bahwa inflasi secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam sektor properti dan real estate di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

 Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, dapat disimpulkan tenyata dari empat 

variabel independen Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Produk Domestik 

Bruto (PDB), dan inflasi yang diduga mempengaruhi secara signifikan terhadap harga saham 

hanya terdapat dua variabel (ROE dan EPS) yang secara statistik mempengaruhi harga saham 

perusahaan termasuk dalam sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2015. 

4.2.6.2. Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

 Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi 

variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen.Selain itu koefisien determinasi 

digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis regresi dari data 

yang diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, 

maka digunakan alternatif lain yaitu nilai Adjusted 𝑅2. Adjusted 𝑅2 disesuaikan dengan 

jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Hasil koefisien determinasi menunjukkan 

bahwa nilai Adjusted 𝑅2 sebesar 0,437213 atau 43,72%. Hal ini menunjukkan Return On 

Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Produk Domestik Bruto (PDB), dan inflasi 

menjelaskan variasi harga saham dengan sangat baik sebesar 43,72%. Sisanya 56,28% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini seperti kurs, 

suku bunga dan lain-lain. 
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4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Return On Equity Terhadap Harga Saham 

 Dari hasil uji t (parsial) pada penelitian ini, variabel Return On Equity (ROE) 

memiliki nilai koefisien -0,049864 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,0002 lebih kecil dari 

tingkat signifikasi 5% (0,0002 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Return On Equity 

(ROE) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap harga saham pada perusahaan properti 

dan real estate di BEI tahun 2012-2015. Dimana semakim besar ROE semakin rendah harga 

saham perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori dari Harahap (2007) bahwa 

ROE memiliki hubungan yang positif dengan harga saham, sehingga semakin besar ROE 

semakin besar pula harga saham, karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa 

pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi. Sehingga investor akan tertarik untuk 

membeli saham tersebut dan hal itu menyebabkan harga pasar saham cenderung naik. 

Hasil ROE yang berpengaruh nagatif dan signifikan menunjukkan perusahaan 

tersebut tidak mampu dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dapat 

menguntungkan investor. Hasil penelitian ini didukung Patriawan (2011), Ircham (2014), 

Hanum (2009) yang menyatakan ROE memiliki pengaruh negatif signifikan. Nilai ROE yang 

tinggi kadang dapat membahayakan kondisi perusahaan. Dimana ROE yang tinggi belum 

tentu disebabkan oleh keuntungan tinggi yang diperoleh perusahaan, namun dapat disebabkan 

oleh total equity perusahaan yang lebih rendah dibandingkan dengan hutang perusahaan. 

Hutang yang terlalu besar dapat membahayakan pemilik modal apabila perusahaan tidak 

mampu membayar kembali hutang dan bunganya. Kondisi tersebut berarti perusahaan tidak 

dapat menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dapat menguntungkan pemegang 

saham yang tentu mempengaruhi minat investor, sehingga berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan (Qoribulloh, 2013). 
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4.3.2. Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham  

 Dari hasil uji t (parsial) pada penelitian ini, variabel Earning Per Share (EPS) 

memiliki nilai koefisien 0,728263 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 

tingkat signifikasi 5% (0,0000 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Earning Per Share 

(EPS) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga saham pada perusahaan properti 

dan real estate di BEI tahun 2012-2015. EPS menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan 

yang sipa dibagikan kepada pemegang saham perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Tandelilin (2010) jika earning per share merupakan komponen pertama yang harus 

dinilai untuk menilai kinerja suatu saham, sehingga seharusnya earning per share menjadi 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Suhartono (2009) juga 

menjelaskan bahwa melalui earning per share ini dapat dinilai kemampuan perusahaan 

dalam membagikan labanya kepada pemegang saham. Semakin besar laba yang dibagikan 

kepada investor maka semakin tertarik investor untuk memiliki saham tersebut, sehingga 

menyebabkan meningkatnya harga saham. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa earning 

per share mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan. 

. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Putri (2012), Ircham 

(2014), Priatinah (2012), dan Ardhianti (2014) yang menghasilkan secara parsial EPS 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Dimana investor selalu memperhatikan 

pertumbuhan EPS dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi. 

4.3.3. Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Harga Saham 

 Dari hasil uji t (parsial) pada penelitian ini, variabel Produk Domestik Bruto (PDB) 

memiliki nilai koefisien -0,046916 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,5660 lebih besar 

dari tingkat signifikasi 5% (0,5660 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik 

Bruto (PDB) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 
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properti dan real estate di BEI tahun 2012-2015. Hal ini menandakan naik turunnya PDB 

tidak berpengaruh terhadap minat investor untuk berinvestasi. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan pendapat Tandelilin (2010) bahwa meningkatnya PDB merupakan sinyal yang baik 

(positif) untuk investasi dan sebaliknya. Meningkatnya PDB mempunyai pengaruh positif 

terhadap daya beli konsumen sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk 

perusahaan. Dengan meningkatnya permintaan, maka kesempatan perusahaan memperoleh 

keuntungan akan semakin meningkat. Hal tersebut akan membuat investor tertarik untuk 

memiliki saham perusahaan, sehingga akhirnya meningkatkan harga saham perusahaan.  

Namun hasil dari penelitian ini mendukung penelitian Selviarindi (2011), Suryanto 

(2013) dimana PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. PDB negara yang 

meningkat menunjukkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dimana peningkatan 

kesejahteraan akan mempengaruhi pola konsumsi dari masyarakat. Semakin tinggi 

kesejahteraan akan meningkatkan pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa, hal ini 

akan meningkatkan perkembangan investasi di bidang riil. dengan memperhatikan faktor 

pemerataan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDB belum tentu meningkatkan 

pendapatan perkapita karena perkembangan dari investasi di bidang riil tidak diikuti oleh 

perkembangan investasi di pasar modal (Kewal, 2012). 

4.3.4. Pengaruh Inflasi Terhadap Harga Saham  

 Dari hasil uji t (parsial) pada penelitian ini, variabel inflasi memiliki nilai koefisien 

0,020199 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,2570 lebih besar dari tingkat signifikasi 5% 

(0,2570 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa inflasi memiliki pengaruh tidak signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan properti dan real estate di BEI tahun 2012-2015. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Hasil tidak signifikan disebabkan inflasi yang terjadi selama periode penelitian masih 

tergolong ringan atau kurang dari 10%, dimana kondisi ini perekonomian masih aman atau 
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stabil. Sehingga tidak mempengaruhi minat dari investor untuk berinvestasi dan akhirnya 

tidak berdampak pada perubahan harga saham. Hasil ini didukung oleh penelitian Jayanti 

(2014), Suryatna (2015), Selviarindi (2011) dan Rohmanda (2014) yang menyatakan inflasi 

tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan 

Tandelilin (2010), bahwa peningkatan inflasi secara realtif merupakan sinyal negatif bagi 

pemodal di pasar saham. Inflasi yang meningkat bisa mengurangi tingkat pendapatan yang 

diperoleh pemodal dari investasinya. Yang berarti harga saham akan turun saat inflasi naik 

dan sebaliknya harga saham akan naik bila inflasi turun. 

4.4. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Return On Equity 

(ROE), Earning Per Share (EPS), Produk Domestik Bruto (PDB), dan inflasi terhadap harga 

saham perusahaan yang termasuk dalam perusahaan sektor properti dan real estate tahun 

2012-2015, terdapat beberapa pokok yang dapat dijadikan pertimbangan dan dimanfaatkan 

pihak manajemen perusahaan, investor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap harga saham perusahaan.  

ROE digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

menggunakan modal sendiri. Semakin tinggi ROE semakin efisien perusahaan menggunakan 

modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi investor. hasil penelitian ini variabel 

Return On Equity (ROE) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

menunjukkan perusahaan tidak dapat menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang 

dapat menguntungkan investor. Dari hasil ini agar dapat meanarik minat investor terhadap 

saham perusahaan, pihak perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan modal dalam 

meningkatkan laba bersih untuk meningkatkan nilai ROE. 

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel Earning Per Share (EPS) 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Variabel EPS menunjukkan 
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besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi pemegang saham perusahaan. 

Semakin tinggi laba yang diperoleh maka semakin tinggi nilai EPS yang dimiliki perusahaan. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan pihak perusahaan dapat meningkatkan laba bersih untuk 

meningkatkan nilai EPS, sehingga menarik minat investor untuk menginvestasikan dananya 

pada saham perusahaan 

 Dalam hasil penelitian ini juga menemukan bahwa PDB dan inflasi secara parsial 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

mengambil keputusan investasi, informasi PDB dan inflasi tidak terlalu dipertimbangkan. 

Hasil pengaruh yang signifikan variabel ROE dan EPS dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi pada perusahaan yang termasuk 

dalam perusahaan sektor properti dan real estate di BEI tahun 2012-2015. Bagi perusahaan, 

hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengelola perusahaan lebih baik lagi demi 

meningkatkan nilai perusahaan dalam mencapai tujuan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam sektor properti dan real estate di BEI tahun 2012-2015. Semakin 

tinggi ROE maka semakin rendah harga saham. dan sebaliknya bila ROE turun maka 

akan menaikkan harga saham. 

2. Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh positif terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam sektor properti dan real estate di BEI tahun 2012-2015. Semakin 

tinggi EPS maka harga saham semakin tinggi, semakin tinggi EPS menunjukkan semakin 

tinggi keuntungan per lembar saham yang dapat diperoleh investor sehingga menarik 

minat investor terhadap saham perusahaan. 

3. Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang 

termasuk dalam sektor properti dan real estate di BEI tahun 2012-2015. Hal ini dapat 

menunjukkan informasi mengenai PDB tidak menjadi pertimbangan utama bagi investor 

dalam pengambilan keputusan investasi. 

4. Inflasi tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam sektor 

properti dan real estate di BEI tahun 2012-2015. Hal ini menunjukkan informasi 

mengenai perubahan inflasi tidak menjadi pertimbangan utama investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Di dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu: 
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1. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek. 

2. Penelitian ini menggunakan variabel yang terbatas yaitu ROE, EPS, PDB dan inflasi. 

3. Periode penelitian ini hanya selama empat tahun. 

5.3. Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi investor untuk mempertimbangkan variabel ROE dan EPS, khususnya EPS karena 

variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap harga saham. Namun untuk 

ROE investor harus berhati-hati karena berpengaruh negatif. 

2. Bagi perusahaan, untuk memelihara dan menjaga kinerja keuangan perusahaan dengan 

berupaya menaikkan nilai EPS agar dapat menarik minat investor untuk berinvestasi 

sehingga mendorong peningkatan harga saham perusahaan.  

3. Bagi penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham agar 

menambah rasio keuangan dan variabel ekonomi makro lainnya dalam penelitian. Serta 

memperbesar sampel penelitian dengan sektor lain.  
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN I 

Code Tahun Harga Saham ROE  EPS  PDB Inflasi  
asri 2012 6,40 25,70 4,11 6,03 4,3 
asri 2013 6,06 16,68 3,80 5,56 8,4 
asri 2014 6,33 18,47 4,09 5,02 8,4 
asri 2015 5,84 10,36 3,41 4,79 3,4 

bapa 2012 4,93 5,13 1,91 6,03 4,3 
bapa 2013 4,19 5,43 2,03 5,56 8,4 
bapa 2014 3,91 7,08 2,37 5,02 8,4 
bapa 2015 3,91 1,19 0,74 4,79 3,4 
bipp 2012 4,62 -17,87 -2,07 6,03 4,3 
bipp 2013 4,50 25,14 3,59 5,56 8,4 
bipp 2014 4,55 4,34 1,72 5,02 8,4 
bipp 2015 4,48 11,60 3,51 4,79 3,4 
bkdp 2012 4,48 -8,99 -2,08 6,03 4,3 
bkdp 2013 4,38 -10,01 -2,16 5,56 8,4 
bkdp 2014 4,58 1,17 0,06 5,02 8,4 
bkdp 2015 4,50 -4,93 -1,42 4,79 3,4 
bksl 2012 5,24 4,59 1,95 6,03 4,3 
bksl 2013 5,06 8,80 3,00 5,56 8,4 
bksl 2014 4,64 0,66 -0,53 5,02 8,4 
bksl 2015 4,06 0,94 0,34 4,79 3,4 
bsde 2012 7,01 14,04 4,30 6,03 4,3 
bsde 2013 7,16 21,66 5,04 5,56 8,4 
bsde 2014 7,50 21,63 5,34 5,02 8,4 
bsde 2015 7,50 10,64 4,71 4,79 3,4 
cowl 2012 4,96 6,14 2,66 6,03 4,3 
cowl 2013 6,15 4,12 2,30 5,56 8,4 
cowl 2014 6,44 12,27 3,52 5,02 8,4 
cowl 2015 6,40 15,22 -3,61 4,79 3,4 
ctra 2012 6,68 10,02 3,66 6,03 4,3 
ctra 2013 6,62 14,47 4,17 5,56 8,4 
ctra 2014 7,13 15,71 4,47 5,02 8,4 
ctra 2015 7,28 13,33 4,43 4,79 3,4 
ctrp 2012 6,40 8,00 3,95 6,03 4,3 
ctrp 2013 6,43 9,67 4,23 5,56 8,4 
ctrp 2014 6,74 8,16 4,16 5,02 8,4 
ctrp 2015 6,01 6,68 3,99 4,79 3,4 
ctrs 2012 7,72 12,37 4,93 6,03 4,3 
ctrs 2013 7,18 16,54 5,31 5,56 8,4 
ctrs 2014 7,99 19,34 5,58 5,02 8,4 
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ctrs 2015 7,70 18,07 5,70 4,79 3,4 
dart 2012 6,57 6,37 4,05 6,03 4,3 
dart 2013 6,10 6,18 4,05 5,56 8,4 
dart 2014 6,49 12,57 4,87 5,02 8,4 
dart 2015 6,04 5,19 4,04 4,79 3,4 
dild 2012 5,81 5,07 2,96 6,03 4,3 
dild 2013 5,75 8,05 3,44 5,56 8,4 
dild 2014 6,48 9,67 3,72 5,02 8,4 
dild 2015 6,19 8,78 3,66 4,79 3,4 
duti 2012 8,02 11,90 5,80 6,03 4,3 
duti 2013 8,41 12,52 5,88 5,56 8,4 
duti 2014 8,49 11,23 5,76 5,02 8,4 
duti 2015 8,76 9,82 5,67 4,79 3,4 
fmii 2012 5,50 0,39 -1,02 6,03 4,3 
fmii 2013 5,95 -2,81 -1,05 5,56 8,4 
fmii 2014 6,11 0,85 -0,07 5,02 8,4 
fmii 2015 6,68 35,82 3,41 4,79 3,4 

gmtd 2012 6,49 27,52 6,45 6,03 4,3 
gmtd 2013 9,02 22,77 6,81 5,56 8,4 
gmtd 2014 8,72 18,01 7,09 5,02 8,4 
gmtd 2015 8,92 21,38 7,07 4,79 3,4 
gpra 2012 4,61 8,01 2,58 6,03 4,3 
gpra 2013 5,02 13,30 3,14 5,56 8,4 
gpra 2014 5,70 10,29 3,04 5,02 8,4 
gpra 2015 5,29 7,92 3,05 4,79 3,4 
jrpt 2012 8,04 19,26 5,05 6,03 4,3 
jrpt 2013 6,68 20,36 3,68 5,56 8,4 
jrpt 2014 6,95 22,32 3,96 5,02 8,4 
jrpt 2015 6,61 21,00 4,17 4,79 3,4 
kija 2012 5,30 9,56 2,95 6,03 4,3 
kija 2013 5,26 2,50 1,61 5,56 8,4 
kija 2014 5,69 8,45 2,99 5,02 8,4 
kija 2015 5,51 6,66 2,80 4,79 3,4 
lami 2012 5,37 12,92 3,60 6,03 4,3 
lami 2013 5,18 15,15 3,54 5,56 8,4 
lami 2014 5,63 9,67 3,38 5,02 8,4 
lami 2015 5,63 27,84 4,43 4,79 3,4 
lpck 2012 8,08 33,13 6,37 6,03 4,3 
lpck 2013 8,49 32,47 6,74 5,56 8,4 
lpck 2014 9,25 31,59 7,10 5,02 8,4 
lpck 2015 8,89 25,18 7,18 4,79 3,4 
lpkr 2012 6,91 11,53 3,83 6,03 4,3 
lpkr 2013 6,81 11,23 3,97 5,56 8,4 
lpkr 2014 6,93 17,77 4,70 5,02 8,4 
lpkr 2015 6,94 5,41 3,14 4,79 3,4 
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mdln 2012 6,41 11,70 3,73 6,03 4,3 
mdln 2013 5,97 52,43 5,28 5,56 8,4 
mdln 2014 6,25 13,34 4,04 5,02 8,4 
mdln 2015 6,15 14,42 4,24 4,79 3,4 
mtsm 2012 6,55 4,71 4,27 6,03 4,3 
mtsm 2013 6,54 -2,52 -2,19 5,56 8,4 
mtsm 2014 6,54 -1,34 -1,55 5,02 8,4 
mtsm 2015 5,43 -6,07 -3,00 4,79 3,4 
OMRE 2012 5,81 7,36 3,13 6,03 4,3 
OMRE 2013 5,83 -4,44 -2,62 5,56 8,4 
OMRE 2014 5,83 16,59 4,12 5,02 8,4 
OMRE 2015 5,70 -3,56 -2,58 4,79 3,4 

plin 2012 7,39 10,52 4,23 6,03 4,3 
plin 2013 7,56 1,54 2,44 5,56 8,4 
plin 2014 8,23 15,17 4,61 5,02 8,4 
plin 2015 8,29 11,62 4,34 4,79 3,4 

pudp 2012 6,19 8,31 4,27 6,03 4,3 
pudp 2013 6,17 9,52 4,42 5,56 8,4 
pudp 2014 6,09 5,18 3,76 5,02 8,4 
pudp 2015 6,04 8,89 4,44 4,79 3,4 
pwon 2012 5,42 24,45 2,74 6,03 4,3 
pwon 2013 5,60 27,70 3,16 5,56 8,4 
pwon 2014 6,24 31,38 3,96 5,02 8,4 
pwon 2015 6,21 14,81 3,27 4,79 3,4 
rbms 2012 4,96 1,36 1,77 6,03 4,3 
rbms 2013 4,51 -10,94 -3,76 5,56 8,4 
rbms 2014 4,48 2,27 2,22 5,02 8,4 
rbms 2015 4,14 -1,93 -2,24 4,79 3,4 
scbd 2012 6,72 2,61 3,04 6,03 4,3 
scbd 2013 7,90 40,85 6,24 5,56 8,4 
scbd 2014 7,60 3,34 2,49 5,02 8,4 
scbd 2015 7,44 4,22 3,25 4,79 3,4 

smdm 2012 5,25 2,19 2,45 6,03 4,3 
smdm 2013 5,25 1,23 1,99 5,56 8,4 
smdm 2014 4,82 1,99 2,10 5,02 8,4 
smdm 2015 4,55 3,07 2,63 4,79 3,4 
smra 2012 7,55 20,76 4,71 6,03 4,3 
smra 2013 6,66 23,53 4,34 5,56 8,4 
smra 2014 7,33 23,15 4,57 5,02 8,4 
smra 2015 7,41 14,13 4,08 4,79 3,4 
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LAMPIRAN II 

Statistik Deskriptif 

 Harga_Saham ROE EPS PDB Inflasi 

Mean 6.311892 11.57341 3.748505 5.361700 6.093000 

Median 6.290883 10.44000 3.812759 5.290000 4.300000 

Maximum 9.020000 27.84000 7.090000 6.030000 8.400000 

Minimum 3.912023 0.940000 0.058269 4.790000 3.400000 

Std. Dev. 1.199678 7.016877 1.308373 0.490755 2.295461 

 

LAMPIRAN III 

UJI NORMALITAS 

 

LAMPIRAN IV 

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow  

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Chow   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 8.788327 (28,67) 0.0000 

Cross-section Chi-square 154.174431 28 0.0000 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2015
Observations 100

Mean       0.018140
Median  -0.044880
Maximum  1.746958
Minimum -1.661270
Std. Dev.   0.732679
Skewness   0.112104
Kurtosis   2.539504

Jarque-Bera  1.093024
Probability  0.578966
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LAMPIRAN V 

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test 
 

Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 9.122830 4 0.0581 

 

LAMPIRAN VI 

 Uji Multikolineritas 

  HARGA_SAHAM ROE EPS PDB INFLASI 

HARGA_SAHAM 1 0.402648365 0.805834456 
-

0.056184756 0.002024027 

ROE 0.402648365 1 0.640257367 0.003480541 0.114441834 

EPS 0.805834456 0.640257367 1 
-

0.040444794 0.009922028 

PDB -0.056184756 0.003480541 -0.040444794 1 -0.048211956 

INFLASI 0.002024027 0.114441834 0.009922028 
-

0.048211956 1 
 

LAMPIRAN VII 

uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.718197     Prob. F(12,10) 0.7103 

Obs*R-squared 10.64661     Prob. Chi-Square(12) 0.5594 
Scaled explained SS 5.091707     Prob. Chi-Square(12) 0.9548 

     
      

LAMPIRAN VIII 

Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.885776     Prob. F(2,16) 0.1839 

Obs*R-squared 4.387399     Prob. Chi-Square(2) 0.1115 
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LAMPIRAN IX 

 

Hasil Regresi Berganda 

Variable 
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     ROE -0.049864 0.012729 -3.917215 0.0002 

EPS 0.728263 0.083137 8.759830 0.0000 
PDB -0.046916 0.081451 -0.576005 0.5660 

INFLASI 0.020199 0.017713 1.140364 0.2570 
C 4.269423 0.547372 7.799850 0.0000 

 

LAMPIRAN X 

Uji t 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     ROE -0.049864 0.012729 -3.917215 0.0002 

EPS 0.728263 0.083137 8.759830 0.0000 
PDB -0.046916 0.081451 -0.576005 0.5660 

INFLASI 0.020199 0.017713 1.140364 0.2570 
C 4.269423 0.547372 7.799850 0.0000 
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