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Penelitian ini merupakan studi kasus yang berjudul “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan 

Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek 

Jakarta)’’ .  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah rasio keuangan yang terdiri dari PER, EPS, 

ROA, ROE, dan DER berpengaruh terhadap harga saham dan untuk mengetahui rasio keuangan 

manakah dari variabel-variabel tersebut yang berpengaruh paling dominan terhadap harga 

saham. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan secara parsial, hanya 

variabel PER, EPS, dan ROA yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sementara 

variabel ROE dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Variabel rasio 

keuangan yang berpengaruh paling dominan terhadap harga saham adalah PER. 

Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan untuk pengujian hipotesis, 

analisis data dilakukan dengan SPSS for Windows Ver. 11.1. sedangkan untuk menjawab 

hipotesis pertama, digunakan uji F dan untuk menjawab hipotesis kedua digunakan uji t. 

Hasil dari uji F menunjukkan bahwa variabel PER, EPS, ROA, ROE dan DER berpengaruh 

secara bersama-sama (simultan) dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini dapat diketahui 

dari nilai Fhitung = 150.943 lebih besar dari Ftabel = 2.298 dan nilai probabilitas sebesar 0.000 

lebih kecil dari α = 0.05, yang berarti bahwa variabel PER, EPS, ROA, ROE dan DER 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan hasil dari uji t diketahui bahwa PER 

berpengaruh dominan terhadap harga saham. Hal ini dapat diketahui dari nilai PER yang paling 

tinggi dibanding nilai variabel lainnya, dimana nilai thitung PER = 25.593 lebih besar dari ttabel 

= 1.658 atau angka signifikansi 0.000 lebih kecil dari α = 0.05. PER merupakan perbandingan 

harga saham terhadap laba per saham. Hal ini menandakan bahwa investor mempertimbangkan 

variabel PER dalam pengambilan keputusan investasi dan PER menjadi ukuran penting untuk 

landasan pertimbangan seorang investor dalam membeli saham sebuah perusahaan.  

 


