
 

 

ABSTRAK 

 

Astri Sri Rahayu, 1210802017, Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price 

Earning Ratio, dan Book Value per Share (BVS) terhadap harga saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. 

 

Pasar modal Indonesia telah menjadi perhatian banyak pihak, khususnya 

masyarakat bisnis. Pasar modal merupakan media yang sangat efektif untuk dapat 

menyalurkan dan menginvestasikan dana yang berdampak produktif dan 

menguntungkan investor. Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan 

perusahaan, jika harga saham suatu perusahaan selalu mengalami kenaikan, maka 

investor atau calon investor menilai bahwa peruasahaan berhasil dalam mengelola 

usahanya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan Book 

Value per Share (BVS) terhadap harga saham LQ45 di BEI tahun 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti mengenai pengaruh 

Earning Per Share, Price Earning Ratio dan Book Value per Share terhadap harga 

saham. Rasio-rasio keuangan yang diteliti yaitu Earning Per Share, Price Earning 

Ratio dan Book Value per Share sebagai variabel independen dan Harga Saham 

sebagai variabel dependen. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 

dimana pengambilan sampel dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Metode 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier 

berganda. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

Indeks LQ45 yang terdaftar pada BEI Tahun 2013. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Earning Per Share, 

Price Earning Ratio, dan Book Value per Share secara statistik simultan 

berpengaruh signifikan untuk memprediksi harga saham yang akan 

diperdagangkan dengan menghasilkan F hitung sebesar 167,799 tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 sehingga secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu Harga Saham. Sedangkan secara statistik parsial 

variabel Earning Per Share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham menghasilkan t hitung sebesar 9,639 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,000, Price Earning Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham menghasilkan t hitung sebesar 5,125 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,000, sedangkan Book Value per Share secara parsial memiliki pengaruh yang 

negatif dan signifikan terhadap harga saham menghasilkan t hitung sebesar -2,380 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,023 sehingga dari masing-masing variabel 

independen berpengaruh signifikan (taraf signifikansi < 0,05) pada perusahaan 

Indeks LQ45 tahun 2013.  

 


