
 

 

ABSTRAK 

Anisa Nur Fadhilah (1158020029): Pengaruh Price Earning Ratio, Earning Per 

Share, Return On Asset dan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Sub-Sektor Industri Tekstil yang Go-Public yang Terdaftar Pada Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2014-2018 

Untuk mengetahui seberapa besar return yang akan diterima oleh investor setelah 

mereka menanamkan modalnya berupa saham maupun obligasi di perusahaan, maka ada 

satu cara untuk melihat kondisi ini yaitu dengan menggunakan rasio keuangan. Salah satu 

rasio profitabilitas yang dapat mempengaruhi harga saham adalah Price Earning Ratio, 

Earning Per Share, Return On Asset, dan Debt to Equity Ratio. Jika harga saham tinggi, 

maka semakin tinggi pula nilai sebuah perusahaan tersebut sehingga makin diminati 

investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh Price 

Earning Ratio terhadap Harga Saham Perusahaan Sub-Sektor Industri Teksil tahun 2014-

2018, Earning Per Share terhadap Harga Saham Perusahaan Sub-Sektor Industri Teksil 

tahun 2014-2018, Return On Asset terhadap Harga Saham Perusahaan Sub-Sektor 

Industri Teksil tahun 2014-2018, dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham 

Perusahaan Sub-Sektor Industri Teksil tahun 2014-2018. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif verifikatif 

dengan pendekatan kuantitatif. Dan metode pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif yang diperoleh secara Data Panel. Teknis analisis data yang digunakan 

adalah menggunakan Regresi Data Panel dengan model fixed effect, uji t (parsial), uji f 

(simultan) dan koefisien determinasi (R2) menggunakan software Eviews 9. 

Hasil penelitian dengan tingkat signifikan 5% menunjukan bahwa secara parsial  

Price Earning Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, Earning Per 

Share berpengaruh signifikan terhadap harga saham, Return On Asset tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham dan Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham.  

 Dan secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama semua variabel 

independen berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham. Kemudian secara 

Koefisien Determinasi (R2) dihasilkan 70,94% variabel independen mampu 

mempengaruhi variabel dependen, sisanya kemungkinan dipengaruhi oleh variabel 

lainnya yang tidak diteliti. 
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