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Penelitian ini merupakan penelitian empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta, dengan judul “Pengaruh Earning Per Share, Price Earning Ratio dan Suku Bunga 

Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang termasuk Dalam LQ-45)”.Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh earning per share (EPS), price 

earning ratio(PER) dan suku bunga secara simultan mempunyai pengaruh terhadap harga saham 

dan untuk menemukan bukti secara empiris apakah earning per share, price earning ratio dan 

suku bunga secara parsial berpengaruh terhadap harga saham. 

Alat analisis yang digunakan adalah uji hipotesis yang menggunakan uji f untuk melihat 

pengaruh earning per share(EPS), price earning ratio(PER) dan suku bunga terhadap harga 

saham secara simultan dengan kriteria jika F hitung > F tabel , maka Ho ditolak, sedangkan jika 

F hitung < F tabel , maka Ho diterima. Sedangkan untuk melihat adanya pengaruh antara earning 

per share (EPS), price earning ratio (PER) dan suku bunga secara parsial, maka digunakan uji t 

dengan kriteria jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak. Jika Ho ditolak maka ada pengaruh antara 

earning per share (EPS), price earning ratio (PER) dan suku bunga terhadap harga saham dan 

jika Ho diterima maka tidak ada pengaruh antara earning per share (EPS), price earning ratio 

(PER) dan suku bunga terhadap harga saham. Dengan model regresi linear berganda yang 

berfungsi untuk melihat pengaruh antara variabel earning per share (EPS), price earning 

ratio(PER) dan suku bunga terhadap harga saham. 

Hasil dengan uji regresi diketahui bahwa secara bersama – sama variabel earning per share 

(EPS), price earning ratio (PER) dan suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham pada level of signifikan α 0.05. hal ini dibuktikan dengan uji f yang menunjukkan bahwa 

Fhitung (841.183) lebih besar dari Ftabel (2.68) dengan nilai signifikannya sebesar 0.000 yang 

jauh dibawah 0.05. Sedangkan pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan earning per share 

(EPS) berpengaruh terhadap harga saham hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan t 

hitung (48.955) lebih besar dari t tabel (1.658) dengan nilai signifikannya 0.000. Variabel yang 

kedua adalah price earning ratio (PER) yang berpengaruh terhadap harga saham hal ini 

dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan t hitung (31.461) lebih besar dari t tabel (1.658) 

dengan nilai signifikannya 0.000. variabel yang terakhir yang terakhir adalah suku bunga yang 

tidak berpengaruh terhadap harga saham hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan 

thitung (0.305) lebih kecil dari ttabel (1.658) dengan nilai signifikannya sebesar 0.761. 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang diajukan peneliti 

diterima (terbukti) karena earning per share (EPS), price earning ratio (PER) dan suku bunga 

secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Namun hipotesis kedua yang diajukan 

peneliti ditolak karena earning per share (EPS) memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

harga saham dibandingkan price earning ratio (PER) dan suku bunga. 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketiga variabel mempunyai 

kemampuan memprediksi harga saham dan dapat dijelaskan secara signifikan karena dari hasil 



analisis didapat R2 sebesar 96.9% yang artinya bahwa variabel earning per share (EPS), price 

earning ratio (PER) dan suku bunga sebesar 96.9% sedangkan sisanya sebesar 3.1% dijelaskan 

Variabel diluar Model  

 


