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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh harga saham terhadap kinerja keuangan return on asset (ROA), return on 
equity (ROE), debt to equity ratio (DER), total asset turnover (TATO) dan earning per share (EPS) pada perusahaan sektor transportasi 
sub sektor perusahaan transportasi laut dan perikanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012–2016. Sampel penelitian 
ini diperoleh dengan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria didapat 13 perusahaan transportasi laut dan 3 perusahaan 
perikanan sebagai sampel penelitian. Alat uji statistik yang digunakan adalah uji statistika deskriptif, pengujian asumsi klasik dan 
pengujian hipotesis menggunakan uji statistik inferensial yaitu analisis regresi linear. Hasil penelitian menggunakan uji t menunjukkan 
bahwa harga saham tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return on asset (ROA), debt to equity ratio (DER), total asset 
turnover (TATO), namun harga saham berpengaruh positif signifikan terhadap earning per share (EPS) dan harga saham berpengaruh 
negative signifikan terhadap return on equity (ROE).

Kata kunci: Harga saham, Return On Asset, Return On Equity, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover, Earning Per Share

This study aims to analyze the effect of stock price on financial performance of return on assets (ROA), return on equity (ROE), 
debt to equity ratio (DER), total asset turnover (TATO) and earnings per share (EPS) in transportation sector companies sub-sector of 
marine transportation and fisheries companies listed in the Indonesia Stock Exchange on the period of 2012–2016. The research sample 
was obtained by purposive sampling method. Based on the criteria, it was obtained 13 marine transportation companies and 3 fishery 
companies as research samples. Statistical test used are descriptive statistical test, classical assumption test and hypothesis test using 
inferential statistical test, namely linear regression analysis. The results of the study using the t test showed that the stock price does not 
have a significant partial effect on return on assets (ROA), debt to equity ratio (DER), total asset turnover (TATO), but stock prices have 
a significant positive effect on earnings per share (EPS) and stock prices have a significant negative effect on return on equity (ROE).

Keywords: Stock price, Return on Asset, Return on Equity, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, Earning per Share

Berdasarkan laporan Ellen May Institute diketahui 
bahwa saham-saham pelayaran menunjukkan pergerakan 
yang cukup signifikan pada perdagangan tanggal 4 Januari 
2018 pukul 09.49. Misalnya, PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) 
menguat 4,17% dan PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) 
melonjak 16,92%. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya 
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 
Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan 
Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor 
Barang Tertentu. Program pemerintah ini mewajibkan 
kegiatan ekspor CPO, batu bara, dan beras menggunakan 
angkutan laut yang dikuasai perusahaan lokal serta asuransi 

nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh 
kegiatan pengiriman barang baik ekspor maupun impor 
yang sebelumnya kebanyakan menggunakan kapal asing 
akan menggunakan kapal domestic. Regulasi ini dipandang 
sebagai lompatan besar untuk mendongkrak performa 
neraca jasa perdagangan nasional. Berdasarkan http://market.
bisnis.com/ diketahui bahwa selama ini penggunaan kapal 
domestik hanya 6,3% dari total transportasi perdagangan 
laut dan sisanya dikuasai kapal-kapal asing. Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG) secara keseluruhan masih 
berpeluang melemah di kisaran 6.140–6.300. Saham-saham 
yang diproyeksi potensial di antaranya adalah PT Buana 
Listya Tama Tbk. (BULL), PT Eagle High Plantations Tbk. 
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(BWPT), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), dan PT 
Timah (Persero) Tbk. (TINS). 

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi pertumbuhan 
industri sektor transportasi sub sektor industri transportasi 
laut dan perikanan. Beberapa hal diantaranya adalah 
pertumbuhan ekonomi global dan kebijakan-kebijakan 
pemerintah terkait peraturan pada industri ini. Salah satu 
hal yang dapat menjadi kekuatan bagi industri transportasi 
laut dan perikanan untuk tetap bertahan dengan kondisi 
ekonomi global yang tidak stabil adalah dengan kekuatan 
kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut. Kinerja 
keuangan tersebut juga memengaruhi return saham yang 
terdaftar dalam pasar modal. Tingginya return saham yang 
akan didapatkan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, 
salah satunya adalah faktor fundamental. Adanya sentimen 
positif pada sektor ini dapat memengaruhi minat investor 
dalam menanamkan modal pada perusahaan tersebut. 
Investor bisa saja awalnya tidak tertarik berinvestasi 
pada sektor ini, tetapi kemudian menjadi tertarik. Dengan 
adanya ketertarikan/minat investor ini maka harga saham 
perusahaan sektor ini pun akan ikut naik. Hal tersebut terjadi 
karena tingginya volume perdagangan akan memengaruhi 
harga saham di pasar modal. 

Kerangka Berpikir 
Dalam penilaian investor, salah satu indikator penting 

untuk menilai prospek perusahaan di masa mendatang adalah 
dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas. 
Maka dari itu dua rasio profitabilitas yang utama digunakan 
adalah Return on Asset (ROA) yang menggambarkan sejauh 
mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa 
menghasilkan laba dan Return on Equity (ROE) yang 
menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan 
menghasilkan laba yang diperoleh pemegang saham 
(Tandelilin, 2010). Hasil penelitian Bismara dan Amanah 
(2015) dengan menggunakan rasio adalah bahwa Current 
Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER) dan Total Assets 
Turnover (TATO) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
return, dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap 
return saham. Namun hasil penelitian yang dilakukan Dini 
dan Nurhayati (2015) menyatakan bahwa ROA dan ROE 
tidak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap 
return saham. Hasil penelitian Sugiarti, Surachman dan 
Aisjah (2015) menjelaskan bahwa Earning per share (EPS) 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return 
saham. Hal ini menunjukkan bahwa EPS tidak memengaruhi 
harga saham. Tidak adanya pengaruh harga saham tersebut 
juga akan memengaruhi return saham perusahaan. Menurut 
Husnan dalam Mikha (2017), volume aktivitas perdagangan 
saham dapat digunakan untuk melihat apakah investor 
secara individu menilai suatu peristiwa sebagai suatu yang 

informatif. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian 
tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
H1:  Harga saham berpengaruh secara parsial terhadap 

Return on Assets (ROA)
H2:  Harga saham berpengaruh secara parsial terhadap 

Return on Equity (ROE)
H3:  Harga saham berpengaruh secara parsial terhadap Debt 

to Equity Ratio (DER)
H4:  Harga saham berpengaruh secara parsial terhadap Total 

Asset Turnover (TATO) 
H5:  Harga saham berpengaruh secara parsial terhadap 

Earning per Share (EPS)

Variabel Penelitian
Variabel independen yang digunakan adalah harga 

saham. Variabel dependen meliputi Return on Assets (ROA), 
Return on Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Total 
Asset Turnover (TATO) dan Earning per share (EPS).

Sampel
Populasi pada penelitian ini adalah industri sektor 

transportasi sub sektor Perusahaan Industri Maritim 
yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu, diantaranya:
1. Industri Sektor Industri Transportasi, infrastruktur dan 

utilitas sub sektor industri transportasi laut dan industri 
perikanan yang terdaftar di BEI periode 2012–2016.

2. Industri Sektor Industri Transportasi, infrastruktur dan 
utilitas sub sektor industri transportasi laut dan industri 
perikanan yang melaporkan laporan keuangan yang 
sudah diaudit secara berkala pada periode 2012–2016.

3. Industri Sektor Industri Transportasi, infrastruktur 
dan utilitas sub sektor industri transportasi laut dan 
industri perikanan yang berturut-turut aktif dalam 
memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia 
pada periode 2012–2016.

Metode Analisis
Untuk menghindar i adanya penyimpangan-

penyimpangan, digunakan asumsi klasik dengan metode 
regresi, Ghozali (2012), yaitu: (1) Uji Multikolinearitas, 
(2) Uji Heteroskedastisitas, (3) Uji Normalitas (4) Uji 
Autokorelasi, dan menggunakan analisis regresi linear. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji parsial (uji 
t) dan uji simultan (uji f) dalam tingkat signifikansi 5 %.
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Tabel 1. Operasional Variabel

No Nama Variabel Pengukuran

1. Return on Assets (ROA)  

2. Return on Equity (ROE)  

3. Debt to Equity Ratio (DER)  

4. Total Asset Turnover (TATO)  

5. Earning per share (EPS)  

Uji Statistik
1. Uji Parsial (Uji t)
 Uji parsial bertujuan untuk menunjukkan seberapa 

jauh variabel terikat terhadap variabel bebas dan 
menganggap variabel terikat lainnya konstan. Dalam 
penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. 
Menurut Santoso (2004) Apabila t < 0,05 maka terdapat 
pengaruh antara variabel terikat terhadap variabel bebas 
secara parsial. Namun sebaliknya, apabila t > 0,05 maka 
tidak terdapat pengaruh antara variabel terikat terhadap 
variabel bebas secara parsial.

2. Uji Simultan (Uji F)
 Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah 

semua variabel terikat mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama atau simultan terhadap variabel 
bebas menurut Santoso (2004). Dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Menurut 
Santoso (2004) Apabila uji F < 0,05 maka variabel 
terikat berpengaruh signifikan secara bersama-sama 
terhadap variabel bebas. Namun apabila F > 0,05 maka 
variabel terikat tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel bebas.

  

Deskripsi Sampel Penelitian
Sampel yang telah memenuhi kriteria kemudian 

dilakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat 
gambaran suatu data melalui jumlah, rata-rata, standar 
deviasi, nilai terbesar dan terkecil. Berdasarkan analisis 
statistik diperoleh masing-masing variabel.

Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Harga Saham 80 50 7625 835 1372

ROA 80 -0,6029 1,9078 0,015418 0,2563

ROE 80 -11,0404 5,2399 -0,130466 1,5062

DER 80 -2,0325 64,0533 2,445426 8,5377

TATO 80 -1,4454 6,7215 0,702354 1,0720

EPS 80 -512,70 1488,65 40,2576 228,86
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Gambar 1. Grafik Normal P-Plot Regresi Persamaan 1

 

Gambar 6. Grafik Scatter-plot Persamaan 1

 

Gambar 2. Grafik Normal P-Plot Regresi Persamaan 2

 

Gambar 7. Grafik Scatter-plot Persamaan 2

 

Gambar 3. Grafik Normal P-Plot Regresi Persamaan 3

 

Gambar 8. Grafik Scatter-plot Persamaan 3

 

Gambar 4. Grafik Normal P-Plot Regresi Persamaan 4

 

Gambar 9. Grafik Scatter-plot Persamaan 4

 
Gambar 5. Grafik Normal P-Plot Regresi Persamaan 5

 

Gambar 10. Grafik Scatter-plot Persamaan 5
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Analisis Data

Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel terikat, variabel intervening dan 
variabel bebas memiliki distribusi normal (Ghozali, 2014).

Berdasarkan Gambar 1 sampai 5 terlihat bahwa data 
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 
garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa grafik P-P plot 
menunjukkan data terdistribusi secara normal.

Uji Heterokedasitas
Menurut Santoso (2004) menyatakan pengujian gejala 

heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel 
bebasnya. Uji gejala heteroskedastisiras dapat diketahui 
dengan menggunakan grafik plot (scatter plot). Jika titik-
titik menyebar dan tidak membentuk pola yang khas maka 
uji regresi tidak terkena asumsi heteroskedastisitas. Hasil uji 
heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat sebagai 
berikut pada gambar 6 hingga 10.

Berdasarkan gambar 6 sampai 10 diagram scatterplot 
menunjukkan bahwa titik-titik menyebar tidak mengumpul 
dan tidak membentuk pola yang khas. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala homoskedastisitas 
atau tidak terjadi hubungan antara variabel dependen dengan 
variabel independen, sehingga variabel dependen benar-
benar hanya dijelaskan oleh variabel independen. Hasil 

Tabel 3. Uji Durbin – Watson

Pengujian Durbin-
Watson Keterangan

1. Harga Saham terhadap ROA 1,644 Bebas 
Autokorelasi

2. Harga Saham terhadap ROE 1,776 Bebas 
Autokorelasi

3. Harga Saham terhadap DER 1,483 Bebas 
Autokorelasi

4. Harga Saham terhadap TATO 1,021 Bebas 
Autokorelasi

5. Harga Saham terhadap EPS 1,867 Bebas 
Autokorelasi

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

pengujian ini menyatakan bahwa model regresi terbebas 
dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji adanya korelasi 

antara kesalahan antara pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui 
ada tidaknya autokorelasi ini digunakan uji Durbin Watson. 
Pengujian dikatakan bebas bebas autokorelasi jika berada 
diantara -2 sampai +2 (Santoso, 2004).

Uji Model

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear

Variabel
Harga Saham

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

Koefisien B
Sig

0,018
0,775

0,374
0,002

-0,102
0,869

0,664
0,001

-181,234
0,003

ROA B
Sig

-0,002
0,838

ROE B
Sig

-0,053
0,005*

DER B
Sig

0,123
0,226

TATO B
Sig

-0,030
0,340

EPS B
Sig

34,599
0,001*

R Square 0,001 0,101 0,021 0,013 0,136

Sumber: Hasil Olah Data SPSS
Keterangan: 
* = Secara Statistik signifikan pada tingkat signifikansi 5%
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Pembahasan

Tabel 5. Hasil Signifikansi Harga Saham terhadap ROA, 
ROE, DER, TATO, EPS

Nilai Signifikansi 
Harga Saham

Tingkat 
Signifikansi Keterangan

ROA 0,838 0,05 Tidak 
Berpengaruh

ROE 0,005 0,05 Berpengaruh

DER 0,226 0,05 Tidak 
Berpengaruh

TATO 0,340 0,05 Tidak 
Berpengaruh

EPS 0,001 0,05 Berpengaruh

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Hipotesis 1. Harga Saham Berpengaruh secara Parsial 
terhadap Return on Assets (ROA)

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa nilai 
uji t variabel harga saham mempunyai tingkat signifikansi 
0,838. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa harga saham tidak berpengaruh 
signifikan secara parsial terhadap return on asset. Dengan 
demikian hipotesis pada penelitian ini tidak terbukti, karena 
H1 ditolak dan H0 diterima. Hasil tersebut memperkuat hasil 
penelitian sebelumnya yang dilakukan Ardhila dan Utiyati 
(2016). Return on Assets (ROA) merupakan laba bersih 
setelah pajak dibandingkan dengan total aktiva, hal tersebut 
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola 
seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba 
setelah pajak, dimana terdapat beberapa jenis aktiva yang 
dimiliki perusahaan aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva 
tetap tidak berwujud sedangkan harga saham merupakan 
harga yang terbentuk pada saat proses jual beli antara emiten 
dan investor di pasar sekunder. Tidak adanya pengaruh harga 
saham terhadap return on assets (ROA) ini menunjukkan 
bahwa perusahaan akan selalu meningkatkan kinerja untuk 
meningkatkan efektivitas penggunaan aktiva yang dimiliki 
perusahaan agar laba yang diperoleh semakin tinggi tanpa 
terpengaruh dengan kenaikan atau penurunan harga saham 
yang terjadi di pasar sekunder. 

Hipotesis 2. Harga Saham Berpengaruh secara Parsial 
terhadap Return on Equity (ROE)

Berdasarkan hasil penelitian ini nilai uji t variabel harga 
saham dengan tingkat signifikansi 0,005. Nilai signifikansi 
ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan harga 
saham berpengaruh negatif signifikan secara parsial 
terhadap Return On Equity. Dengan demikian hipotesis pada 
penelitian ini terbukti, karena H1 diterima dan H0 ditolak. 
Hasil ini mendukung penelitian Amanda dan Wahyu (2013) 

mengenai harga saham berpengaruh negatif dan signifikan 
secara parsial return on equity. Adanya pengaruh negatif 
harga saham terhadap return on equity ini berarti semakin 
tinggi harga saham, semakin rendah return on equity. Harga 
saham yang terbentuk pada pasar primer memberikan 
kontribusi yang cukup besar pada modal perusahaan. Pada 
pasar primer terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi 
yakni, yang pertama oversubscribed kondisi dimana minat 
masyarakat dalam membeli saham lebih besar daripada 
jumlah saham yang tersedia. Kedua kondisi undersubscribed 
dimana jumlah saham tersedia lebih besar atau sama dengan 
jumlah permintaan yang dilakukan masyarakat. Kondisi 
tersebut dapat memengaruhi harga saham yang terbentuk 
di pasar sekunder karena jika perusahaan dengan kondisi 
oversubscribed akan sering melakukan aktivitas jual beli 
antara emiten dan investor sehingga harga saham yang 
terbentuk semakin tinggi sebab minat investor dalam 
memiliki saham tersebut juga sangat tinggi, namun jika 
perusahaan dalam kondisi undersubscribed aktivitas jual beli 
akan dalam keadaan normal dan harga yang terbentuk akan 
normal atau cenderung rendah yang disebabkan kurangnya 
minat investor dalam memiliki saham perusahaan tersebut. 
Oleh karena itu, ketika harga saham semakin tinggi maka 
akan memberikan kontribusi dalam ekuitas perusahaan. 
Pada pasar primer return on equity dihitung dari laba 
dibagi dengan total ekuitas. Sehingga jika ekuitas sebagai 
penyebut semakin besar, maka hasil pembagian laba dibagi 
total ekuitas akan semakin kecil dan akan nampak pengaruh 
negatif return on equity di dalam harga saham. 

Hipotesis 3. Harga Saham Berpengaruh secara Parsial 
terhadap Debt To Equity Ratio (DER)

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan nilai uji t 
variabel harga saham dengan tingkat signifikansi 0,226. 
Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan harga saham tidak berpengaruh signifikan 
secara parsial terhadap debt to equity ratio. Dengan 
demikian hipotesis pada penelitian ini tidak terbukti, 
karena H1 ditolak H0 diterima. Hasil penelitian ini diketahui 
bahwa harga saham tidak berpengaruh signifikan secara 
parsial terhadap debt to equity ratio. Hasil ini mendukung 
penelitian Raharjo dan Muid (2013) mengenai harga 
saham yang tidak berpengaruh signifikan secara parsial 
terhadap debt to equity ratio. Ekuitas perusahaan dapat 
diperoleh dari beberapa sumber meliputi ekuitas pribadi/
modal pemilik sendiri, hutang perusahaan ataupun ekuitas 
yang diperoleh dari investor yang membeli saham di pasar 
modal. Jika kondisi perekonomian buruk dan membawa 
dampak negatif bagi perusahaan maka sebagian besar 
ekuitas perusahaan dapat berasal dari hutang, mengingat 
tipe usaha transportasi laut yang termasuk dalam bisnis 
jasa, dimana perputaran modal dan penjualan yang mereka 
lakukan tergantung dengan permintaan dari customer 
dan tidak ada pemasukan yang tetap seperti perusahaan 
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manufaktur sehingga besar kemungkinan modal yang 
mereka dapatkan berasal dari hutang usaha. Oleh sebab itu, 
harga saham tidak berpengaruh secara parsial terhadap debt 
to equity ratio karena perusahaan akan tetap melakukan 
hutang untuk menjaga kelangsungan usaha mereka jika 
perusahaan tersebut membutuhkan suntikan dana atau dana 
yang dimiliki perusahaan sangat minim.

Hipotesis 4. Harga Saham Berpengaruh secara Parsial 
terhadap Total Asset Turnover (TATO)

Berdasarkan penelitian ini didapatkan nilai uji t 
variabel harga saham dengan tingkat signifikansi 0,340. 
Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan harga saham tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Total Asset Turnover. Dengan demikian hipotesis 
pada penelitian ini tidak terbukti, karena H1 ditolak H0 
diterima. Hasil penelitian ini diketahui bahwa harga Saham 
tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap total 
asset turnover. Hasil ini mendukung penelitian Alam 
dan Oetomo (2017), Azhari, Rahayu dan Zahro (2016). 
Perputaran aktiva perusahaan relatif efektif artinya 
jika perusahaan tersebut memaksimalkan aktiva yang 
dimiliki dalam hal mencapai penjualan yang tinggi untuk 
memaksimalkan keuntungan yang akan mereka peroleh. 
Harga saham baik tinggi dan rendah tidak menentukan 
aktivitas total asset turnover perusahaan. Sebab aktivitas 
penjualan merupakan upaya manajemen mendapatkan laba 
atau keuntungan dari kegiatan perusahaan transportasi laut 
dan perikanan. Harga saham di pasar rendah atau tinggi 
pihak manajemen akan terus berusaha meningkatkan total 
asset turnover perusahaan agar perusahaan mampu terus 
beroperasi dan tidak terkait secara tidak langsung antara 
harga saham yang terbentuk di pasar modal.

Hipotesis 5. Harga Saham Berpengaruh secara Parsial 
terhadap Earning Per Share (EPS)

Berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil bahwa nilai 
uji t variabel harga saham dengan tingkat signifikansi 0,001. 
Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan harga saham berpengaruh positif signifikan 
secara parsial terhadap earning per share. Dengan demikian 
hipotesis pada penelitian ini terbukti, karena H1 diterima H0 
ditolak. Earning per share merupakan bentuk pemberian 
keuntungan yang diberikan pada para pemegang saham. 
Hasil ini mendukung penelitian Amanda dan Wahyu 
(2013). Harga saham yang tinggi dapat menjadi indikator 
ketertarikan minat konsumen dalam berinvestasi. Investor 
yang tertarik berinvestasi akan melakukan aktivitas membeli 
saham perusahaan tersebut karena investor menganggap 
perusahaan tersebut menjanjikan return yang diharapkan 
investor.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa harga saham 
tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return 
on asset, debt to equity ratio, total asset turnover, namun 
harga saham berpengaruh positif signifikan terhadap 
earning per share dan harga saham bepengaruh negative 
signifikan terhadap return on equity.
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