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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine empirically the effect of dividends and
profitability ratio of the stock price and compare the differences in the influence of both. The
sample used in this study is based on criteria of sampling as many as 30 companies LQ-45 and 38
companies of non LQ-45 during the years 2011-2013 so that the total sample of 90 data for LQ-45
and 114 of data for non LQ-45. The data used in this study was obtained from the IDX Statistics.
Based on the anova F test in linear regression showed that models of regression was fit and
simultaneously dividends and profitability ratio affect the stock price. The results of the anova test
in linear regression t test showed that the LQ-45 dividend does not effect the stock price,
profitability ratio as Return On Assets and Earnings Per Share positive effect on stock price, Return
On Equity negatively effect on stock price and the Net Profit Margin no effect on stock prices, while
in the company of non LQ-45 dividend positive effect on stock prices, profitability ratio Return On
Equity and Earnings Per Share positive effect on stock prices, Return On Assets negatively effect on
stock price, the Net Profit Margin does not effect on stock price.
Keywords: Stock Price, Dividend, Profitability Ratio
PENDAHULUAN
Masyarakat modern cenderung suka
menggunakan dananya untuk melakukan
kegiatan-kegiatan
investasi.
Kegiatan
investasi tersebut dapat berupa investasi
jangka panjang maupun jangka pendek, yang
salah satunya investasi saham. Investasi
saham dilakukan di dalam pasar modal seperti
Bursa Efek Indonesia. Pasar modal menjadi
wadah perdagangan berbagai instrumen
keuangan jangka panjang, seperti saham,
obligasi dan instrumen yang lain. Fungsi
pasar modal yaitu menjadi penghubung antara
investor dengan emiten atau institusi
pemerintah
sebagai
sarana
kegiatan
berinvestasi. Berdasarkan penjelasan tersebut
dapat disimpulkan bahwa pasar modal
menyediakan fasilitas kegiatan jual beli antara
investor dengan emiten.
Harga saham akan mencerminkan
nilai suatu perusahaan. Perusahaan sebagai
pihak yang membutuhkan dana sangat
memerlukan sumbangan dana dari para

investor, oleh karena itu perusahaan berusaha
berkembang dan menunjukkan kinerja yang
lebih baik. Untuk memperoleh dana,
perusahaan harus memenuhi kebutuhan
informasi para investornya, manajemen
perusahaan berkewajiban untuk mempublikasi
laporan keuangannya pada periode tertentu
agar investor dapat melihat dan menilai
kinerja perusahaan (Indah, 2012). Tujuan
utama perusahaan adalah untuk meningkatkan
pendapatan sehingga pemilik modal atau para
pemegang saham dapat memperoleh kembali
dananya (Tita, 2011).
Banyak faktor yang mempengaruhi
harga saham pada suatu perusahaan, baik dari
lingkungan eksternal maupun internal. Faktor
eksternal
merupakan
faktor
yang
mempengaruhi harga saham di luar
kemampuan manajer keuangan maupun
perusahaan seperti tingkat inflasi dan tingkat
suku bunga. Sedangkan faktor internal
merupakan kebijakan yang dilakukan oleh
manajer keuangan dalam mengelola keadaan
keuangan pada suatu perusahaan (Ina, 2012).
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Myers dan Majluf (1984) dalam Tita
(2011) menyatakan bahwa dividen dapat
memberikan informasi yang positif mengenai
manajemen perusahaan ke pasar modal,
sehingga dividen dapat dipandang sebagai
sinyal prospek perusahaan (Miller dan Rock,
1985).
Keputusan
manajemen
untuk
meningkatkan dividennya hanya dilakukan
apabila
manajemen
yakin
bisa
mempertahankan peningkatan tersebut di
masa yang akan datang. Keputusan tersebut
harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).
Dividen dapat dibagi sebagai dividen
kas dan disisihkan menjadi laba ditahan.
Pembagian dividen yang tinggi merupakan
salah satu cara untuk meningkatkan
kepercayaan dari pemegang saham karena
jumlah pembagian dividen kas yang besar
adalah hal yang diinginkan oleh para
pemegang saham sehingga harga saham bisa
naik. Berlawanan dari pernyataan diatas,
perusahaan lebih menyukai dividen yang
disisihkan menjadi laba ditahan dan
digunakan
untuk
invetasi
kembali
(reinvested).
Menurut
Tita
(2011)
pembayaran dividen tidak akan menimbulkan
gejolak
selama
tidak
mempengaruhi
kebijakan
pendanaan
dan
investasi
perusahaan. Karena akan mengurangi kas dan
mendorong
perusahaan
mengeluarkan
sekuritas baru.
Profitabilitas
juga
dapat
mempengaruhi
harga
saham
suatu
perusahaan. Perusahaan yang memiliki
tingkat profitabilitas tinggi dapat dijadikan
indikator keberhasilan perusahaan dalam
menjalankan operasinya. Sehingga laba
perusahaan dapat digunakan sebagai penentu
naik turunnya harga saham. Untuk menilai
kondisi keuangan dan prestasi perusahaan,
analis keuangan memerlukan beberapa tolak
ukur. Tolak ukur yang sering dipakai adalah
rasio atau indeks, yang menghubungkan dua
data keuangan yang satu dengan yang lainnya
(Indah, 2012).
Informasi
rasio-rasio
keuangan
perusahaan perlu ditelusuri dengan melihat
indikator pengukuran seperti Return On
Assets (ROA) yang menunjukkan berapa besar
laba bersih yang dihasilkan perusahaan bila
diukur dari nilai aktiva, semakin besar rasio

ini maka semakin baik pula perusahaan dalam
menghasilkan laba. Return On Equity (ROE)
rasio yang menunjukkan berapa persen
diperoleh laba bersih bila diukur dari modal
pemilik (ekuitas), apabila rasio ini semakin
besar semakin bagus keadaan suatu
perusahaan. Net Profit Margin (NPM) yang
menunjukkan berapa besar persentase
pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap
penjualan, semakin besar rasio ini semakin
baik karena dianggap kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba cukup tinggi.
Earning Per Share (EPS) yang menunjukkan
berapa besar kemampuan per lembar saham
dalam menghasilkan laba. Rasio ini sangat
diminati oleh para investor karena sebagai
indikator keberhasilan perusahaan. Diantara
ke empat rasio diatas dapat diteliti apakah
mempunyai pengaruh terhadap harga saham.
Indeks LQ-45 merupakan indikator
saham yang terdaftar di BEI dan terdiri dari
45 saham-saham yang paling aktif
diperdagangkan. Setiap periodenya sahamsaham yang tercantum dalam indeks LQ-45
akan berganti, bergantung pada tinggi
rendahnya aktivitas perdagangan saham
emiten-emiten tersebut. Hanya saham yang
aktif diperdagangkan yang bisa masuk dalam
indeks LQ-45. Indeks LQ-45 merupakan
saham dari emiten yang banyak diminati oleh
para investor, oleh karena itu indeks LQ-45
dapat dijadikan acuan dalam menilai kinerja
perusahaan dalam perdagangan saham di
pasar modal. Sedangkan indeks non LQ-45
dijadikan pembanding dengan indeks LQ-45
yang masih berada dalam satu sektor industri
yang sama dengan ukuran perusahaan yang
sama.
Peranan pasar modal itu penting,
sehingga diperlukan pengkajian melalui
penelitian yang berfokus pada faktor-faktor
apa saja yang diduga akan berpengaruh pada
harga saham yaitu dividen dan profitabilitas.
Sehingga dalam hal ini penelitian yang akan
dilakukan adalah menganalisa faktor-faktor
tersebut dalam suatu tulisan yang berjudul :
“Pengaruh
Dividen
dan
Rasio
Profitabilitas Terhadap Harga Saham
Periode 2011-2013 (Studi Empiris Pada
Perusahaan LQ-45 dan non LQ-45)”.
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RERANGKA
TEORITIS
DIPAKAI DAN HIPOTESIS

YANG

Pasar Modal
Menurut Jogiyanto (2014:11) pasar
modal merupakan tempat bertemu antara
pembeli dan penjual dengan resiko untung
dan rugi dan juga merupakan sarana
perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan
dana jangka panjang dengan menjual saham
atau mengeluarkan obligasi.
Menurut Tjiptono dan Fakhrudin
(2011:1) pasar modal (capital market)
merupakan
tempat
diperjualbelikannya
berbagai instrumen keuangan jangka panjang,
seperti utang, ekuitas (saham), instrumen
derivatif, dan instrumen lainnya. Pasar modal
merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan
maupun institusi lain (misalnya pemerintah),
dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi.
Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi
berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual
beli dan kegiatan terkait lainnya.
Menurut
Eduardus
Tandelilin
(2010:26) pasar modal adalah pertemuan
antara pihak yang memiliki kelebihan dana
dengan pihak yang membutuhkan dana
dengan cara memperjualbelikan sekuritas.
Dengan demikian, pasar modal juga bisa
diartikan
sebagai
pasar
untuk
memperjualbelikan sekuritas yang umumnya
memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti
saham dan obligasi.
Instrumen dan Jenis – Jenis Pasar Modal
Menurut
Eduardus
Tandelilin
(2010:28) instrumen pasar modal dibedakan
menjadi tiga, yaitu: (1) Saham : Merupakan
surat bukti kepemilikan atas aset-aset
perusahaan yang menerbitkan saham. (2)
Obligasi : Merupakan sekuritas yang
memberikan pendapatan dalam jumlah tetap
kepada pemiliknya. (3) Reksadana : Sertifikat
yang menjelaskan
bahwa
pemiliknya
menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan
reksadana, untuk digunakan sebagai modal
berinvestasi baik di pasar modal maupun di
pasar uang.
Jenis – jenis pasar modal menurut
Eduardus Tandelilin (2010:30) terdapat dua
macam, yaitu: (1) Pasar Perdana : Terjadi
pada saat perusahaan emiten menjual

sekuritasnya kepada investor umum untuk
pertama kalinya. Sebelum menawarkan saham
di pasar perdana, perusahaan emiten
sebelumnya akan mengeluarkan informasi
mengenai perusahaan secara detail atau
disebut juga dengan prospektus. (2) Pasar
Sekunder : Tempat perdagangan atau jual –
beli sekuritas oleh dan antar investor setelah
sekuritas emiten dijual di pasar perdana.
Pengertian Saham
Menurut Tjiptono dan Fakhrudin
(2011:5) saham didefinisikan sebagai tanda
penyertaan atau pemilikan seseorang atau
badan dalam suatu perusahaan atau perseroan
terbatas. Porsi kepemilikan ditentukan oleh
seberapa besar penyertaan yang ditanamkan
di perusahaan tersebut. Dengan memiliki
saham suatu perusahaan, maka manfaat yang
diperoleh adalah dividen, capital dan manfaat
non finansial lain.
Menurut Tjiptono dan Fakhrudin
(2011:5) jenis saham dapat dibedakan
menurut: (1) Kemampuan Dalam Hak
Tagih atau Klaim, saham dapat digolongkan
menjadi: Saham biasa (Common Stock),
Saham preferensi (Preferred Stock). (2) Cara
Peralihannya, saham dibedakan menjadi:
Saham atas unjuk (Bearer Stocks), Saham atas
nama (Registered Stocks). (3) Kinerja
Perdagangan, saham dapat dikategorikan
atas: Saham unggulan (blue-chip stocks),
Saham pendapatan (income stocks), Saham
pertumbuhan (growth stocks well-known),
Saham Spekulatif, Saham Siklikal.
Penentuan Harga Saham
Terdapat dua pendekatan dalam
memilih saham yaitu analisis fundamental dan
analisis teknikal (Tita, 2011). Analisis
fundamental digunakan untuk menganalisis
perusahaan secara keseluruhan. Analisis ini
menggunakan data yang berasal dari
keuangan perusahaan (misalnya laba, dividen
yang dibayar, penjualan dan lain sebagainya),
sedangkan analisis teknis menggunakan data
pasar dari saham (misalnya harga dan volume
transaksi saham) untuk menentukan nilai dari
saham. Analisis teknis banyak digunakan oleh
praktisi dalam menentukan harga saham.
Sedang
analisis
fundamental
banyak
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digunakan oleh akademisi (Jogiyanto, 2014:
160).
Penentuan harga saham adalah salah
satu kunci sukses penawaran harga saham.
Kebanyakan emiten tidak akan cenderung
menetapkan harga terlalu rendah. Tetapi harga
yang terlalu tinggi juga akan menjatuhkan
nilai dari penawaran harga saham tersebut
(Tita, 2011).
Dividen
Dividen adalah distribusi oleh
perusahaan kepada para pemegang saham
secara proporsional dengan dasar kepemilikan
atau bisa dikatakan pembagian keuntungan
kepada para pemegang saham (Kieso,
Weygandt dan Warfield, 2011:584). Besarnya
dividen
yang
dibagikan
perusahaan
ditentukan oleh para pemegang saham pada
saat berlangsungnya RUPS (Rapat umum
Pemegang Saham). Menurut PSAK No. 23
paragraf 04 tahun 2012 menyatakan bahwa
dividen yaitu distribusi laba kepada pemegang
saham investasi ekuitas sesuai dengan
proporsi kepemilikan mereka dari jenis modal
tertentu.
Berdasarkan pengertian diatas dapat
disimpulkan bahwa dividen adalah pembagian
keuntungan perusahaan yang besarnya telah
ditetapkan di dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) kepada para pemegang saham
sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki
oleh masing-masing pemegang saham
tersebut. Menurut Tjiptono dan Fakhrudin
(2011:140) secara umum pemegang saham
lebih menyukai dividen yang diberikan dalam
bentuk tunai. Dividen dapat berbentuk tunai
(cash dividend) atau saham (stock dividend).
Menurut Tita (2011) rasio pembayaran
dividen merupakan persentase laba yang
dibagikan perusahaan kepada pemilik atau
para pemegang sahamnya. Dividen payout
ratio merupakan perbandingan dari dividen
yang diberikan kepada pemegang saham dan
laba bersih per saham.
Rasio Profitabilitas
Rasio ini mengukur kemampuan
perusahaan
menghasilkan
keuntungan
(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset
dan modal saham yang tertentu (Mamduh dan
Abdul Halim, 2012:81). Ada empat rasio

yang sering digunakan, yaitu: Return On
Assets (ROA) Return On Equity (ROE), Profit
Margin, Earning Per Share (EPS).
Return On Assets (ROA)
Menurut (Mamduh dan Abdul Halim,
2012:81) Return On Assets (ROA) digunakan
untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan
tingkat aset tertentu. ROA juga sering disebut
juga sebagai ROI (Return On Investment).
Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi
manajemen aset, yang berarti efisiensi
manajemen.
Rasio
ini
menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba periode tertentu yang diukur dengan
menggunakan data yang ada pada Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi pada perusahaan
tersebut (Indah, 2012).
Return On Equity (ROE)
Return On Equity digunakan untuk
mengukur
kemampuan
perusahaan
menghasilkan laba berdasarkan modal saham
tertentu. Rasio ini merupakan ukuran
profitabilitas dari sudut pandang pemegang
saham. Meskipun rasio ini mengukur laba dari
sudut pandang pemegang saham, rasio ini
tidak memperhitungkan dividen maupun
capital gain untuk pemegang saham. Karena
itu rasio ini bukan pengukur return pemegang
saham yang sebenarnya. ROE dipengaruhi
oleh ROA dan tingkat leverage keuangan
perusahaan. Angka tersebut menunjukkan
seberapa
baik
manajemen
dalam
memanfaatkan investasi para pemegang
saham (Mamduh dan Abdul Halim, 2012:82).
Net Profit Margin (NPM)
Net
Profit
Margin merupakan
perbandingan antara laba bersih dengan
penjualan. Rasio ini menghitung sejauh mana
kemampuan perusahaan menghasilkan laba
bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio
ini bisa diinterpretasikan juga sebagai
kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya
(ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode
tertentu. Net Profit Margin yang tinggi
menandakan
kemampuan
perusahaan
menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat
penjualan tertentu. Sebaliknya, Net Profit
Margin yang rendah menandakan penjualan
4

yang terlalu rendah untuk tingkat biaya yang
tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk
tingkat penjualan yang tertentu, atau
kombinasi dari kedua hal tersebut. Rasio yang
rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan
manajemen (Mamduh dan Abdul Halim,
2012:81).
Earning Per Share (EPS)
Earning Per Share adalah rasio yang
menunjukkan berapa besar kemampuan
perlembar saham dalam menghasilkan laba
(Sofyan, 2013:306). Rasio ini juga digunakan
untuk mengukur keberhasilan manajemen
dalam mencapai keuntungan bagi para
pemilik perusahaan. Angka tersebut adalah
jumlah yang disediakan bagi para pemegang
saham umum setelah dilakukan pembayaran
seluruh biaya dan pajak untuk periode
akuntansi terkait. Rasio diatas menunjukkan
bahwa Rp.1,- dari laba bersih yang dilaporkan
menghasilkan
pendapatan bagi para
pemegang saham biasa beredar sebesar
Rp.xxx,- per lembar saham (Indah, 2012).
Jika rasio yang didapat rendah berarti
perusahaan tidak dapat menghasilkan kinerja
yang baik dengan memperhatikan pendapatan.
Indeks LQ-45
Indeks ini dibentuk hanya dari 45
saham-saham
yang
paling
aktif
diperdagangkan.
Saham
di
LQ-45
menunjukkan saham yang paling aktif
diperdagangkan dibandingkan saham yang
lainnya. Pertimbangan-pertimbangan yang
mendasari pemilihan saham yang masuk di
Indeks LQ-45 adalah likuiditas dan
kapitalisasi pasar dengan kriteria sebagai
berikut (Jogiyanto, 2014:130): (1) Selama 12
bulan terakhir, rata-rata transaksi sahamnya
masuk dalam urutan 60 terbesar di pasar
reguler. (2) Selama 12 bulan terakhir, rata-rata
nilai kapitalisasi pasarnya masuk dalam
urutan 60 terbesar di pasar reguler. (3) Telah
tercatat di BEI paling tidak selama 3 bulan.
Indeks LQ-45 diperbarui tiap 6 bulan sekali,
yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus.
Pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap
Harga Saham
Dividen dapat memberikan informasi
yang positif mengenai manajemen perusahaan

ke pasar modal sehingga dividen dapat
dipandang sebagai prospek perusahaan.
Sebagian besar perusahaan lebih menyukai
dividen yang disisihkan sebagai laba ditahan
karena bisa diinvestasikan kembali ke
perusahaan sebagai sumber dana internal
(reinvested).
Laba
ditahan
dalam
penyajiannya di neraca menambah total laba
yang disetor karena laba ditahan ini milik
pemegang saham yang berupa keuntungan
tidak dibagikan, maka nilai ini juga akan
menambah ekuitas pemilik saham di neraca
(Jogiyanto, 2014:154). Wasfi Al Troudi dan
Maysa’a Milhem (2013) berpendapat bahwa
dividen tunai menunjukkan positif dan
signifikan. Dividen berupa kas (cash
dividend) lebih disukai oleh para investor
dikarenakan semakin tingginya perusahaan
dalam membagikan dividennya kepada para
pemegang saham, tingkat kepercayaan
pemegang saham dapat meningkat sehingga
harga saham dapat naik. Berdasarkan
penjelasan tersebut, maka hipotesis yang
dapat dirumuskan sebagai berikut:
H1a : Terdapat pengaruh Dividend Payout
Ratio terhadap harga saham pada perusahaan
LQ-45.
H1b : Terdapat pengaruh Dividend Payout
Ratio terhadap harga saham pada perusahaan
LQ-45.
Pengaruh Return On Assets terhadap
Harga Saham
Jika seseorang ingin menekankan pada
sudut pandang dari perusahaan secara
keseluruhan, pada indikator Return On Assets
(ROA) yang menunjukkan berapa besar laba
bersih yang dihasilkan perusahaan bila diukur
dari nilai aktiva, semakin besar rasio ini
semakin baik pula kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba sehingga harga
saham dapat meningkat. Berdasarkan
penjelasan tersebut, maka hipotesis yang
dapat dirumuskan sebagai berikut:
H2a : Terdapat pengaruh Return On Assets
terhadap harga saham pada perusahaan LQ45.
H2b : Terdapat pengaruh Return On Assets
terhadap harga saham pada perusahaan non
LQ-45.
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Pengaruh Return On Equity (ROE)
terhadap Harga Saham
Return On Equity (ROE) rasio yang
menunjukkan berapa persen diperoleh laba
bersih bila diukur dari modal pemilik
(ekuitas), apabila rasio ini semakin besar
semakin bagus keadaan suatu perusahaan dan
dapat meningkatkan harga saham perusahaan.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka
hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai
berikut:
H3a : Terdapat pengaruh Return On Equity
terhadap harga saham pada perusahaan LQ45.
H3b : Terdapat pengaruh Return On Equity
terhadap harga saham pada perusahaan non
LQ-45.
Pengaruh Net Profit Margin terhadap
Harga Saham
Net Profit Margin yang menunjukkan
berapa besar persentase pendapatan bersih
yang diperoleh dari setiap penjualan, semakin
besar rasio ini semakin baik karena dianggap
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba
cukup
tinggi
sehingga
dapat
meningkatkan harga sahamnya. Berdasarkan
penjelasan tersebut, maka hipotesis yang
dapat dirumuskan sebagai berikut:
H4a : Terdapat pengaruh Net Profit Margin
terhadap harga saham pada perusahaan LQ45.
H4b : Terdapat pengaruh Net Profit Margin
terhadap harga saham pada perusahaan non
LQ-45.
Pengaruh Earning Per Share terhadap
Harga Saham
Earning Per Share (EPS) yang
menunjukkan berapa besar kemampuan per
lembar saham dalam menghasilkan laba, rasio
ini sangat diminati oleh para investor karena
sebagai indikator keberhasilan perusahaan.
Tingkat
efisiensi
perusahaan
diukur
berdasarkan atas seberapa besar tingkat
pengembalian modalnya, karena hal ini
mencerminkan kemampuan perusahaan dalam
memanfaatkan modalnya. Dalam hal ini para
investor beranggapan bahwa jika perusahaan
telah menggunakan modalnya dengan
seefisien dan seefektif mungkin, maka hal ini
akan memberi jaminan kepada investor untuk

memperoleh pendapatan yang diharapkan.
Akibatnya harga pasar saham dapat naik di
pasar modal. Berdasarkan penjelasan tersebut,
maka hipotesis yang dapat dirumuskan
sebagai berikut:
H5a : Terdapat pengaruh Earning Per Share
terhadap harga saham pada perusahaan LQ45.
H5b : Terdapat pengaruh Earning Per Share
terhadap harga saham pada perusahaan non
LQ-45.
Kerangka
pemikiran
yang
mendasari
penelitian ini dapat digambarkan sebagai

berikut:
METODE PENELITIAN
Klasifikasi Sampel
Pemilihan populasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dari laporan
keuangan perusahaan yang tercantum dalam
indeks LQ-45 dan non LQ-45 periode 20112013. Teknik yang digunakan untuk
menentukan sampel pada penelitian ini adalah
dengan menggunakan purposive sampling
yaitu teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu yang dinilai akan dapat
memberikan data secara maksimal sesuai
dengan tujuan penelitian (Nur Indriantono,
2002). Kriteria-kriteria perusahaan yang
menjadi sampel-sampel penelitian ini adalah
sebagai berikut: (1) Kriteria untuk
Perusahaan LQ-45 yaitu: Perusahaan yang
terdaftar dalam indeks LQ-45 memberikan
laporan keuangan dalam mata uang rupiah
dan telah diaudit periode 2011-2013,
Perusahaan LQ-45 membagikan dividen
dalam mata uang rupiah., Untuk perusahaan
LQ-45 membagikan dividen secara berturutturut selama tahun 2011-2013, Perusahaan
LQ-45 tidak mengalami kerugian selama
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tahun 2011-2013, Data harga saham
perusahaan LQ-45 yang tersedia lengkap
selama tahun 2011-2013, Perusahaan LQ-45
dilihat dari periode agustus 2014. (2) Kriteria
Pada Perusahaan non LQ-45 yaitu:
Perusahaan non LQ-45 yang dijadikan sampel
berdasarkan industri yang sama dan ukuran
perusahaan yang dilihat dari total aktiva
mendekati atau hampir sama nilainya dengan
perusahaan LQ-45, Data harga saham
perusahaan non LQ-45 yang tersedia lengkap
selama tahun 2011-2013, Perusahaan non LQ45 minimal 1 kali membagikan dividen
selama tahun 2011-2013, Perusahaan non LQ45 tidak mengalami kerugian selama tahun
2011-2013.
Dari 45 perusahaan yang terdaftar di
LQ-45, maka diperoleh 30 perusahaan yang
menjadi sampel penelitian. Serta dari 254
perusahaan non LQ-45, maka diperoleh 38
perusahaan yang menjadi sampel penelitian.
Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan data
sekunder
perusahaan-perusahaan
yang
tercantum dalam indeks LQ-45 dan non LQ45 yaitu data laporan keuangan tahunan
perusahaan periode 2011-2013.
Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan dengan teknik
dokumentasi yaitu pengambilan data dengan
jalan mencari dan mengumpulkan data
sekunder yang berupa laporan keuangan
tahunan yang dapat diperoleh dari IDX
Statistics tahun 2011 sampai 2013.
Variabel Penelitian
Variabel penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi variabel
dependen yaitu harga saham dan variabel
independen yang terdiri dari dividen dan rasio
profitabilitas yang diproksikan ke dalam
Return On Assets, Return On Equity, Net
Profit Margin, dan Earning Per Share.
Definisi Operasional Variabel
Harga Saham
Harga saham yang digunakan dalam
penelitian ini adalah harga saham penutupan
(closing price) pada periode pengamatan.
Harga suatu saham pada hakekatnya
ditentukan oleh kekuatan penawaran dan

permintaan
terhadap
saham
yang
bersangkutan. Kedua kekuatan itu sendiri
merupakan pencerminan dari ekspektasi
pemodal terhadap kinerja saham dimasa yang
akan datang. Pada penelitian ini harga saham
yang digunakan adalah harga saham
penutupan pada tanggal pengumuman laporan
keuangan.
Dividen
Dividen merupakan suatu tingkat
pembayaran dengan menunjukkan laba per
lembar saham yang dibagikan kepada para
pemegang saham dividen. Indikator yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu Dividend
Payout Ratio (DPR).
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟 𝑆𝑎𝑟𝑒
=
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑃𝑒𝑟 𝑆𝑎𝑟𝑒
Rasio Profitabilitas
Return On Asset (ROA)
Rasio
ini
menggambarkan
perbandingan antara laba bersih dengan total
aktiva.
𝑅𝑂𝐴 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

Return to Total Equity (ROE)
Rasio ini masing-masing periode
dihitung dengan membandingkan antara laba
bersih dengan modal sendiri.
𝑅𝑂𝐸 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑎𝑚

Net Profit Margin (NPM)
Rasio
ini
menggambarkan
perbandingan antara laba bersih perusahaan
dengan pendapatan operasional perusahaan.
𝑁𝑃𝑀 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

Earning Per Share (EPS)
Rasio ini diketahui dari keuntungan
setelah dikurangi pajak pendapatan, dengan
cara membagi jumlah keuntungan yang
tersedia untuk pemegang saham biasa dengan
jumlah lembar saham biasa yang beredar.
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𝐸𝑃𝑆:

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖 – 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎𝑎𝑚
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑎𝑚 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

Alat Analisis
Untuk menguji hubungan antara
dividen dan rasio profitabilitas terhadap harga
saham periode 2011-2013 studi empiris pada
perusahaan LQ-45 Dan Non LQ-45
digunakan model regresi linear berganda.
Alasan dipilihnya model regresi linear
berganda karena untuk menguji pengaruh
beberapa variabel bebas terhadap satu
variabel terikat. Untuk mengetahui hubungan
tersebut, maka berikut ini adalah persamaan
regresinya:

Y = a + BX1 + BX2 + BX3 + BX4 + BX5 + e
Dimana:
Y
= Harga Saham
X1
= Dividend Payout Ratio
X2
= Return On Assets
X3
= Return On Equity
X4
= Net Profit Margin
X5
= Earning Per Share
a
= Konstanta
B
= Koefisien Regresi
e
= Variabel pengganggu

HASIL
PENELITIAN
PEMBAHASAN

DAN

Analisis deskriptif bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai variabelvariabel penelitian yang diamati. Variabel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
variabel dependen dan variabel independen.
Variabel dependennya yaitu harga saham,
sedangkan variabel independennya yaitu
dividen dan rasio profitabilitas yang
diproksikan ke dalam Return On Assets,
Return On Equity, Net Profit Margin, dan
Earning Per Share. Tabel 1 berikut adalah
hasil uji analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel
1, harga saham terendah adalah 225 yang
terjadi pada tahun 2012. Harga saham
tertinggi adalah 26350 yang terjadi pada
tahun 2011. Secara keseluruhan, rata-rata
harga saham dari sampel yang diteliti adalah
6022,61. Berdasarkan hal tersebut, nilai
maksimum yang dimiliki perusahaan LQ-45
lebih banyak mendekati nilai rata-rata
keseluruhan dibandingkan nilai minimumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa harga saham
perusahaan LQ-45 dalam keadaan baik
selama periode pengamatan.
Nilai dividen terendah adalah 0,0503
yang terjadi pada tahun 2011. Nilai dividen
tertinggi adalah 0,7541 yang terjadi pada
tahun 2013. Secara keseluruhan, rata-rata
dividen dari sampel yang diteliti adalah
0,413980. Berdasarkan hal tersebut, nilai
minimum yang dimiliki perusahaan LQ-45
lebih banyak mendekati nilai rata-rata
keseluruhan
dibandingkan
nilai
maksimumnya. Hal ini menunjukkan bahwa
kemampuan perusahaan LQ-45 dalam
membagikan dividennya kepada para pemilik
modal masih kurang baik selama periode
pengamatan.
Nilai Return On Assets adalah 0,0119
yang terjadi pada tahun 2013. Nilai Return On
Assets tertinggi adalah 0,3830 yang terjadi
pada tahun 2011. Secara keseluruhan, ratarata Return On Assets dari sampel yang
diteliti adalah 0,115884. Berdasarkan hal
tersebut, nilai minimum yang dimiliki
perusahaan LQ-45 lebih banyak mendekati
nilai rata-rata keseluruhan dibandingkan nilai
maksimumnya. Hal ini menunjukkan bahwa
kemampuan perusahaan LQ-45 dalam
menghasilkan laba berdasarkan tingkat
asetnya masih kurang baik selama periode
pengamatan.
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Nilai Return On Equity adalah 0,0225
yang terjadi pada tahun 2013. Nilai Return On
Equity tertinggi adalah 0,6390 yang terjadi
pada tahun 2011. Secara keseluruhan, ratarata Return On Equity dari sampel yang
diteliti adalah 0,223770. Berdasarkan hal
tersebut, nilai minimum yang dimiliki
perusahaan LQ-45 lebih banyak mendekati
nilai rata-rata keseluruhan dibandingkan nilai
maksimumnya. Hal ini menunjukkan bahwa
kemampuan perusahaan indeks LQ-45 dalam
menghasilkan laba berdasarkan modal saham
masih kurang baik selama periode
pengamatan.
Nilai Net Profit Margin adalah 0,0273
yang terjadi pada tahun 2011. Nilai Net Profit
Margin tertinggi adalah 0,5920 yang terjadi
pada tahun 2013. Secara keseluruhan, ratarata Net Profit Margin dari sampel yang
diteliti adalah 0,209722. Berdasarkan hal
tersebut, nilai maksimum yang dimiliki
perusahaan LQ-45 lebih banyak mendekati
nilai rata-rata keseluruhan dibandingkan nilai
minimumnya. Hal ini menunjukkan bahwa
kemampuan perusahaan LQ-45 dalam
menghasilkan laba bersih pada tingkat
penjualan dalam keadaan baik selama periode
pengamatan.
Nilai Earning Per Share adalah 15,53
yang terjadi pada tahun 2012. Nilai Earning
Per Share tertinggi adalah 1581,96 yang
terjadi pada tahun 2011. Secara keseluruhan,
rata-rata Earning Per Share dari sampel yang
diteliti adalah 416,7653. Berdasarkan hal
tersebut, nilai maksimum yang dimiliki
perusahaan LQ-45 lebih banyak mendekati
nilai rata-rata keseluruhan dibandingkan nilai
minimumnya. Hal ini menunjukkan bahwa
kemampuan perusahaan LQ-45 dalam
menghasilkan laba berdasarkan perlembar
sahamnya dalam keadaan baik selama periode
pengamatan.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel
2, harga saham terendah adalah 50 yang
terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Harga
saham tertinggi adalah 62400 yang terjadi
pada tahun 2013. Secara keseluruhan, ratarata harga saham dari sampel yang diteliti
adalah 4062,18. Berdasarkan hal tersebut,
nilai maksimum yang dimiliki perusahaan
Non LQ-45 lebih banyak mendekati nilai ratarata
keseluruhan
dibandingkan
nilai
minimumnya. Hal ini menunjukkan bahwa
harga saham perusahaan Non LQ-45 dalam
keadaan baik selama periode pengamatan.
Nilai dividen terendah adalah 0,0135
yang terjadi pada tahun 2012. Nilai dividen
tertinggi adalah 1,9742 yang terjadi pada
tahun 2013. Secara keseluruhan, rata-rata
dividen dari sampel yang diteliti adalah
0,384019. Berdasarkan hal tersebut, nilai
minimum yang dimiliki perusahaan Non LQ45 lebih banyak mendekati nilai rata-rata
keseluruhan
dibandingkan
nilai
maksimumnya. Hal ini menunjukkan bahwa
kemampuan perusahaan non LQ-45 dalam
membagikan dividennya kepada para pemilik
modal masih kurang baik selama periode
pengamatan.
Nilai Return On Assets adalah 0,0021
yang terjadi pada tahun 2013. Nilai Return On
Assets tertinggi adalah 0,4604 yang terjadi
pada tahun 2011. Secara keseluruhan, ratarata Return On Assets dari sampel yang
diteliti adalah 0,082961. Berdasarkan hal
tersebut, nilai maksimum yang dimiliki
perusahaan Non LQ-45 lebih banyak
mendekati
nilai
rata-rata
keseluruhan
dibandingkan nilai minimumnya. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan
non LQ-45 dalam menghasilkan laba
berdasarkan tingkat asetnya dalam keadaan
baik selama periode pengamatan.
Nilai Return On Equity adalah 0,0053
yang terjadi pada tahun 2013. Nilai Return On
Equity tertinggi adalah 0,7905 yang terjadi
pada tahun 2013. Secara keseluruhan, ratarata Return On Equity dari sampel yang
diteliti adalah 0,16800. Berdasarkan hal
tersebut, nilai maksimum yang dimiliki
perusahaan Non LQ-45 lebih banyak
mendekati
nilai
rata-rata
keseluruhan
dibandingkan nilai minimumnya. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan
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non LQ-45 dalam menghasilkan laba
berdasarkan modal saham dalam keadaan baik
selama periode pengamatan.
Nilai Net Profit Margin adalah 0,0022
yang terjadi pada tahun 2013. Nilai Net Profit
Margin tertinggi adalah 0,4393 yang terjadi
pada tahun 2011. Secara keseluruhan, ratarata Net Profit Margin dari sampel yang
diteliti adalah 0,12491. Berdasarkan hal
tersebut, nilai maksimum yang dimiliki
perusahaan Non LQ-45 lebih banyak
mendekati
nilai
rata-rata
keseluruhan
dibandingkan nilai minimumnya. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan
non LQ-45 dalam menghasilkan laba bersih
pada tingkat penjualan dalam keadaan baik
selama periode pengamatan.
Nilai Earning Per Share adalah 1,29
yang terjadi pada tahun 2013. Nilai Earning
Per Share tertinggi adalah 2269 yang terjadi
pada tahun 2012. Secara keseluruhan, ratarata Earning Per Share dari sampel yang
diteliti adalah 219,81. Berdasarkan hal
tersebut, nilai maksimum yang dimiliki
perusahaan Non LQ-45 lebih banyak
mendekati
nilai
rata-rata
keseluruhan
dibandingkan nilai minimumnya. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan
non LQ-45 dalam menghasilkan laba
berdasarkan perlembar sahamnya dalam
keadaan baik selama periode pengamatan.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan
hasil output SPSS Uji Anova F Test yaitu
nilai F hitung sebesar 181,959 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena
probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05,
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak.
Sehingga model regresi dapat dikatakan baik
(fit) dan diperoleh kesimpulan bahwa dividen
dan profitabilitas secara bersama-sama
berpengaruh terhadap harga saham.

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan
hasil output SPSS Uji Anova F Test yaitu
nilai F hitung sebesar 116,828 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena
probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05,
dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak.
Sehingga model regresi dapat dikatakan baik
(fit) dan diperoleh kesimpulan bahwa dividen
dan profitabilitas secara bersama-sama
berpengaruh terhadap harga saham.

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan
hasil uji R yaitu 95,7% yang artinya
hubungan variabel independen memiliki
korelasi yang kuat karena mendekati 100%.
Nilai Adjusted R Square pada model
penelitian ini yaitu 0,910. Artinya bahwa
variabel harga saham dapat dijelaskan oleh
variabel dividen dan profitabilitas sebesar
91%. Sedangkan sisanya 9% dijelaskan oleh
variabel lain ataupun model lain di luar
variabel bebas (independen) yang diteliti.

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan
hasil uji R yaitu 91,9% yang artinya
hubungan variabel independen memiliki
korelasi yang kuat karena mendekati 100%.
Nilai Adjusted R Square pada model
penelitian ini yaitu 0,837. Artinya bahwa
variabel harga saham dapat dijelaskan oleh
10

variabel dividen dan profitabilitas sebesar
83,7%. Sedangkan sisanya 16,3% dijelaskan
oleh variabel lain ataupun model lain di luar
variabel bebas (independen) yang diteliti.

Pengaruh Return On Equity terhadap
Harga Saham
Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan
nilai t hitung ROE -3,316 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,001 dan lebih kecil dari
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho
ditolak yang artinya terdapat pengaruh Return
On Equity terhadap harga saham pada
perusahaan LQ-45. Sedangkan hasil uji pada
Perusahaan Non LQ-45 menunjukkan nilai t
hitung ROE 6,528 dengan tingkat signifikansi
sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05, maka
dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang
artinya Return On Equity berpengaruh
signifikan terhadap harga saham pada
perusahaan Non LQ-45.

Pengaruh Dividend Payout Ratio Terhadap
Harga Saham
Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan
bahwa hasil output SPSS Uji Anova t test
pada Perusahaan LQ-45 yaitu nilai t hitung
Dividend Payout Ratio 1,229 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,233 dan lebih besar dari
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0
diterima yang artinya Dividend Payout Ratio
tidak berpengaruh terhadap harga saham pada
perusahaan LQ-45. Sedangkan hasil uji pada
Perusahaan Non LQ-45 menunjukkan t hitung
Dividend Payout Ratio 2,406 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,018 dan lebih besar dari
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0
ditolak yang artinya DPR berpengaruh
signifikan terhadap harga saham pada
perusahaan Non LQ-45.

Pengaruh Net Profit Margin terhadap
Harga Saham
Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan
nilai t hitung NPM 0,306 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,760 dan lebih besar dari
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0
diterima yang artinya Net Profit Margin tidak
berpengaruh terhadap harga saham pada
perusahaan LQ-45. Sedangkan hasil uji pada
Perusahaan Non LQ-45 menunjukkan nilai t
hitung NPM -1,844 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,068 dan lebih besar dari
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0
diterima yang artinya Net Profit Margin tidak
berpengaruh signifikan terhadap harga saham
pada perusahaan Non LQ-45.

Pengaruh Return On Assets terhadap
Harga Saham
Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan
nilai t hitung ROA 2,176 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,032 dan lebih kecil dari
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0
ditolak yang artinya terdapat pengaruh Return
On Assets terhadap harga saham pada
perusahaan LQ-45. Sedangkan hasil uji pada
Perusahaan Non LQ-45 menunjukkan nilai t
hitung ROA -4,895 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000 dan lebih kecil dari
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0
ditolak yang artinya ROA berpengaruh
signifikan terhadap harga saham pada
perusahaan Non LQ-45.

Pengaruh Earning Per Share terhadap
Harga Saham
Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan
nilai t hitung EPS 27,652 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000 dan lebih besar dari
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0
ditolak yang artinya Earning Per Share
berpengaruh signifikan terhadap harga saham
pada perusahaan LQ-45. Sedangkan hasil uji
pada Perusahaan Non LQ-45 menunjukkan
nilai t hitung EPS 14,496 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000 dan lebih kecil dari
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0
ditolak yang artinya Earning Per Share
berpengaruh signifikan terhadap harga saham
pada perusahaan Non LQ-45.
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KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN
SARAN
Hasil analisis regresi dari Uji F yiatu
secara simultan menunjukkan bahwa model
regresi fit. Artinya model regresi tersebut
dapat digunakan untuk memprediksi dividen
dan profitabilitas secara bersama-sama
berpengaruh terhadap harga saham, baik pada
perusahaan LQ-45 ataupun perusahaan non
LQ-45. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai
F hitung pada perusahaan LQ-45 yaitu
181,959 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan
nilai F hitung pada perusahaan non LQ-45
yaitu 116,828 dengan tingkat signifikansi
0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (< 0,05).
Hasil uji R2 menunjukkan bahwa
variabel
independen
(dividen
dan
profitabilitas) hanya dapat menjelaskan
variabel dependen (harga saham) sebesar 91%
pada perusahaan LQ-45 dan sebesar 83,7%
pada perusahaan non LQ-45. Artinya variabel
independen pada penelitian ini masih kurang
bisa menjelaskan variabel dependennya.
Hasil analisis regresi dari Uji t
menunjukkan hasil yaitu variabel dividen
pada perusahaan LQ-45 tidak berpengaruh
signifikan terhadap harga saham. Hal ini
ditunjukkan dari hasil nilai t hitung DPR
1,229 dengan tingkat signifikansi sebesar
0,233. Hasil penelitian ini konsisten dengan
hasil penelitian Tita (2011). Sebaliknya pada
perusahaan non LQ-45 dividen berpengaruh
signifikan terhadap harga saham. Hal ini
ditunjukkan dari t hitung DPR 2,406 dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,018. Hasil
penelitian ini konsisten dengan penelitian Eka
(2013).
Variabel
profitabilitas
pada
perusahaan LQ-45 sebanyak 2 indikator
pengukuran yang berpengaruh terhadap harga
saham yaitu ROA dan EPS. Nilai t masingmasing yaitu 2,176 dan 27,652 dengan tingkat
signifikansi masing-masing 0,032 dan 0,000.
ROE berpengaruh terhadap harga saham
dengan nilai t -3,316 dan tingkat signifikansi
0,001. Pada perusahaan non LQ-45 sebanyak
2 indikator pengukuran yang berpengaruh
terhadap harga saham yaitu ROE dan EPS.
Nilai t masing-masing yaitu 6,528 dan 14,496
dengan tingkat signifikansi masing-masing
0,000 dan 0,000. ROA berpengaruh terhadap
harga saham dengan nilai t -4,895 dan tingkat

signifikansi 0,000. Sebaliknya indikator
pengukuran
yang
sama-sama
tidak
berpengaruh pada perusahaan LQ-45 maupun
non LQ-45 yaitu NPM dengan nilai t masingmaisng 0,306 dan -1,844, tingkat signifikansi
0,760 dan 0,068.
Penelitian ini mempunyai keterbatasan
yaitu: (1) Pada penelitian ini terdapat
keterbatasan berupa data yang diuji tidak
terdistribusi normal pada perusahaan LQ-45.
(2) Pada penelitian ini hanya membandingkan
pengaruh variabel dividen dan profitabilitas
terhadap variabel harga saham pada
perusahaan LQ-45 dan perusahaan non LQ45. Kedua perusahaan tersebut memiliki
perbedaan level kinerja keuangan dan harga
sahamnya.
Berdasarkan
pada
hasil
dan
keterbatasan penelitian, maka saran yang
diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu
sebaiknya mengambil sampel yang berbeda
seperti perusahaan manufaktur atau bank dan
menambahkan variabel-variabel independen
yang dapat mempengaruhi harga saham
seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi,
stock split ataupun tingkat resiko dan
pengembalian. Selain itu, peneliti selanjutnya
juga dapat membandingkan objek penelitian
yang memiliki level yang sama seperti
membandingkan perusahaan yang bergerak
dalam bidang atau sektor yang sama.
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