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Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian explanatory (penjelasan) yaitu peneliti 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa atau penelitian 

penjelasan yang menyoroti pengaruh, adapun dalam penelitian ini yaitu antara variabel Earning 

Pershare (EPS), Return On Equity (ROE), Debt To Total Asset (DTA) sebagai variabel 

independent dengan variabel dependent yaitu harga saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh Earning Pershare (EPS), Return On 

Equity (ROE) dan Debt To Total Asset (DTA) terhadap harga saham dan untuk mengetahui 

faktor yang bepengaruh dominan terhadap harga saham. Adapun kegunaan penelitian yang ingin 

dicapai khususnya Bagi investor, dapat memberikan masukan dan penambahan referensi serta 

pemahaman mengenai harga saham perusahaan yang akan di investasi. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan regresi linier 

berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. Dari hasil perhitungan analisis regresi berganda 

yang telah dilakukan menunjukkan besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependent dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,705. Dengan 

demikian berarti bahwa pengaruh Earning Pershare (EPS), Return On Equity (ROE) dan Debt To 

Total Asset (DTA) terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta tahun 2005 sebesar 70,5% sedangkan sisanya sekitar 29,5% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil uji hipotesis I 

membuktikan bahwa variabel Earning Pershare (EPS), Return On Equity (ROE) dan Debt To 

Total Asset (DTA) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan-perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan hasil 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis I yang diajukan dalam penelitian ini terbukti 

diterima. Hasil uji hipotesis II yang dijukan dalam penelitian ini terbukti diterima, yaitu Earning 

Pershare (EPS) mempunyai pengaruh dominan terhadap harga saham pada perusahaan-

perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta. 

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu diharapkan para investor yang 

akan menginvestasikan dananya agar memperhatikan tingkat EPS yang nantinya dapat dijadikan 

salah satu alternatif pertimbangan dalam membuat keputusan. Bagi perusahaan diharapkan untuk 

lebih meningkatkan kinerja operasional perusahaan sehingga dapat menambah dan 

meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri, sehingga berpengaruh terhadap harga saham yang 

diterbitkan. Dalam menentukan atau memilih saham guna melakukan investasi pada suatu 

perusahaan diharapkan para investor bersikap hati-hati serta selalu mengikuti perkembangan 

harga saham yang melakukan transaksi pada bursa saham. 



 


