
 

 

ABSTRAK 

 

Ekawati. 2018. Pengaruh Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), 

dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham (Studi pada PT. 

Unilever Indonesia Tbk Periode 2007-2016).  

Penelitian ini di latar belakangi adanya penurunan drastis Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) yang di sebabkan oleh krisis yang terjadi di Amerika 

Serikat yang berpengaruh pada minat berinvestasi yang menurun. Harga saham 

merupakan harga pada pasar riil yang mencerminkan penilaian atas kinerja 

perusahaan. Semakin tinggi pencapaian harga saham, maka semakin baik juga 

nilai perusahaan yang mencerminkan permintaan akan harga saham tersebut 

tinggi.  

Sebelum menetapkan keputusan dalam berinvestasi agar meminimalisir 

risiko didalam saham penting adanya untuk melakukan analisis penilaian kinerja 

keuangan perusahaan yang dapat terlihat pada laporan keuangan perusahaan 

dengan rasio keuangan sebagai alat ukurnya diantaranya Return On Equity (ROE), 

Earning Per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Return On Equity 

(ROE), Earning Per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial 

maupun secara simultan terhadap Harga Saham pada PT. Unilever Indonesia Tbk 

Periode 2007-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan di Bursa 

Efek Indonesia. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode deskriptif 

dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah 

laporan keuangan perusahaan sejak IPO pada tahun 1982 di Bursa Efek Indonesia, 

sedangkan sampel yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan tahun 

2007-2016 diperoleh dengan metode purposive sampling. Dengan objek PT. 

Unilever Indonesia Tbk. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan bantuan software Statistical Product and Service Solutions 

(SPSS) 20 for windows. 

Hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa Return On 

Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh terhadap Harga Saham. Hasil analisis dengan uji secara parsial 

menunjukkan Return On Equity (ROE) berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap Harga Saham. Earning Per Share (EPS) berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap Harga Saham. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap Harga Saham. Hasil uji secara simultan menunjukkan 

bahwa variabel Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan Debt to 

Equity Ratio (DER) secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Harga Saham dengan R Square sebesar 16,7% sedangkan 83,3% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar penelitian ini. 

Kata Kunci: Return On Equity, Earning Per Share, Debt to Equity Ratio, 

Harga Saham. 


