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ABSTRACT 

 This research aims to know the influence of financial ratios like Retrun On Equity (ROE) 
and Earning Per Share (EPS); and also 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 sample. 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 stock 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 (ROE), Earning Per Share (EPS), Gross Domestic 
Product (GDP), Inflation 

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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I. PENDAHULUAN 
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 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. Pasar modal menyediakan dana jangka panjang dari 
masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Dalam 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. Saham merupakan surat berharga sebagai bukti 
penyertaaan atau kepemilikan oleh individu maupun institusi dalam suatu perusahaan (Anoraga, 
2008).  

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). 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 
investor memerlukan analisis penilaian terhadap saham-saham yang akan dibeli untuk 
menghindari risiko bagi dana yang diinvestasikan. Dalam analisis investor menggunakan 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). Hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan 
dan kekuatan yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 2010). Dalam penelitian ini rasio keungan yang 
digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap harga saham yaitu Return On Equity (ROE) 
dan Earning Per Share (EPS).  

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). Dalam 
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penelitian ini indikator ekonomi makro yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dan 
inflasi.  Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai 
pengaruh Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Produk Domestik 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”. 

   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.  

  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. 

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.  

II. LANDASAN TEORI 
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, 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”.  

Saham 
 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. 
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Harga Saham 
 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. Harga saham dapat dibedakan menjadi beberapa 
macam, yaitu : 

1. Nominal Price 
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. 
 

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.  

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 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.  

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 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
 

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 
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prospek earning perusahaan di masa depan (Tandelilin, 2010). Menurut Tandelilin (2010) rumus 
perhitungan Earning Per Share (EPS) ditunjukkan sebagai berikut:  

 
𝐸𝑃𝑆 = 𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
  

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 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). 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.  

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. 

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). 

Kerangka Pemikiran 
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  

Hipotesis 
 Berdasarkan kerangka teoritis, 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: 

Harga Saham  
(Y) 

Earning Per Share 
(X2) + 

Produk Domestik 
Bruto (X3) + 

Inflasi 
(x4) - 

 

Return on Equity 
(X1) + 
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Ha1: Return On Equity 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.  

Ha3: Produk Domestik Bruto berpengaruh positif 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. 

III. METODELOGI 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. 

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 yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
Return On Equity, Earning Per Share, untuk masing-masing perusahaan lalu Produk Domestik 
Bruto dan inflasi untuk makroekonomi pada periode tahun 2012-2015. Data mengenai harga 
saham penutupan tahunan dari perusahaan sektor properti dan real estate pada periode 2012-
2015, dan data laporan keuangan dari 31 perusahaan sektor properti dan real estate pada periode 
tahun 2012-2015. 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi digunakan 
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. 
Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan 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.  

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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. 

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.  
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  Tabel 1. 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 

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. 
    Tabel 2. 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 

Uji Asumsi Klasik 
Uji ini bertujuan untuk mengetahui bila model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan 

estimator liner yang baik.   

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.  
Tabel 3. Uji Multikolinearitas 

  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 
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Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 3, menunjukkan hasil besaran korelasi antara 
variabel independen kurang dari 0,85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel tidak ada satupun 
variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel independen yang diatas 
0,85 maka data terbebas dari masalah multikolinearitas.  

Uji Heterokedasitas 
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat 

varian dari variabel gangguan yang konstan atau tidak. 
    Tabel 4. Uji Heterokedasitas 

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, 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. 

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.  

Tabel 5. 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 pada tabel 5, 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. 

Hasil 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 6. 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 hasil pada tabel 6, 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 

Berdasarkan hasil dari tabel 2, menunjukkan bahwa variabel ROE, EPS memiliki pengaruh 
terhadap harga saham sedangkan variabel PDB, inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap harga 
saham. dimana ROE mempunyai pengaruh negatif terhadap harga saham sedangkan EPS 
memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. 

Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 
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. 

PEMBAHASAN 
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. 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 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). 

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. EPS menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap 
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. 
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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. 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. 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. 
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 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. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 
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. 
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SARAN 
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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