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ABSTRACT 

This papers showing how earning per share (EPS) which may counted from 
published financial report, does also use by investors and other users as fundamental 
analysis which contain the information about earning that can get by emitens.  For emitens, 
this earning per share (EPS) can be so usefull to make an investment decision  that related 
in stock demand and supply’s in capital market. So, according to this research we may find 
out the influence of earning per share (EPS) to stock market price. This research is a case 
study in manufacture corporates which is listing in Indonesian Stock Exchange. The datas 
collected technique used are a library research and secunders datas collecting, which is 
resource from publicated datas by Indonesian Stock Exchange in www.idx.co.id. Next, 
datas are analyzed by regretion analysis method,coefficient of corellation method, 
coefficient of determination, hypothesis testing, and residual factor testing. The result of 
this research giving a rejected Ho or accepted Ha conclution which mean that earning per 
share (EPS) is giving significance influence to stock market price. 
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Pendahuluan 

Komponen penting pertama yang 
harus diperhatikan dalam analisis 
perusahaan adalah laba per lembar saham 
atau lebih dikenal sebagai Earning Per 
Share (EPS). Informasi EPS suatu 
perusahaan menunjukkan besarnya laba 
bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi 
semua pemegang saham perusahaan 
(Eduardus Tandelilin, 2001: 241). 

Besarnya EPS suatu perusahaan bisa 
diketahui dari informasi laporan keuangan 
perusahaan. Meskipun beberapa 
perusahaan tidak mencantumkan besarnya 
EPS perusahaan bersangkutan dalam 
laporan keuangannya, tetapi besarnya EPS 
suatu perusahaan dapat dihitung 
berdasarkan informasi laporan neraca dan 
laporan rugi laba perusahaan.  

Saham menurut Eduardus Tandelilin 
(2001: 18) merupakan surat bukti bahwa 

kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang 
menerbitkan saham. Dengan memiliki 
suatu saham perusahaan, maka maka 
investor akan mempunyai hak terhadap 
pendapatan dan dan kekayaan perusahaan, 
setelah dikurangi dengan pembayaran 
semua kewajiban perusahaan. 

EPS sebagai informasi yang 
dianggap paling mendasar dan berguna 
karena bisa menggambarkan prospek 
earning dimasa depan (Eduardus 
Tandelilin, 2001: 233). Dikatakan bisa 
menggambarkan prospek earning dimasa 
depan karena EPS dapat digunakan 
investor untuk mengetahui perbandingan 
antara nilai intrinsik saham perusahaan 
dibanding harga pasar saham perusahaan 
bersangkutan, dan atas dasar perbandingan 
tersebut investor akan bisa membuat 
keputusan apakah membeli atau menjual 
saham bersangkutan. 
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Aplikasi yang kita temui dalam 
kehidupan sehari-hari bahwa earning yang 
dilaporkan perusahaan pada laporan 
keuangan adalah belum sepenuhnya benar-
benar merupakan earning yang 
sesungguhnya. Hal ini terkait dengan 
berbagai kepentingan dalam pelaporan 
keuangan. Padahal semestinya earning 
yang positif dapat menjadi pendorong bagi 
investor untuk menanamkan modalnya di 
suatu perusahaan melalui pembelian saham 
perusahaan tersebut yang diterbitkan di 
bursa saham. Hal ini dikarenakan investor 
dalam memutuskan untuk menanamkan 
modalnya di suatu perusahaan, akan 
terlebih dahulu menilai prospek perusahaan 
tersebut yang ditunjukkan dengan earning 
yang positif akan berdampak pada return 
yang tentunya diharapkan menguntungkan 
bagi investor. Bila apresiasi  investor 
positif terhadap suatu perusahaan, maka 
akan berdampak pada melonjaknya harga 
pasar saham perusahaan tersebut di bursa 
saham. 

Penilaian atas harga pasar saham 
juga tidak terlepas dari supply dan demand 
yang dilakukan investor terhadap saham. 
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 
oleh Jogiyanto (2000: 91), bahwa pada 
dasarnya kenaikan atau penurunan 
permintaan saham tidak terlepas dari 
berbagai informasi. Informasi tersebut 
dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, 
yaitu (1) Informasi yang bersifat 
fundamental, informasi ini berkaitan 
dengan perusahaan, kondisi umum industri 
sejenis dan faktor lain yang mempengaruhi 
kondisi dan prospek perusahaan tersebut 
dimasa yang akan datang. (2) Informasi 
yang bersifat teknis, informasi ini 
mencerminkan kondisi perdagangan 
ekonomi, fluktuasi kurs dan volume 
transaksi, volume dan frekuensi tansaksi 
serta kekuatan pasar, dan (3) Informasi 
yang berkaitan dengan lingkungan, 
informasi ini berkaitan dengan kondisi 
ekonomi, politik dan keamanan negara, 
tingkat inflansi, dan kebijakan moneter.  

Penggunaan variabel fundamental 
internal perusahan dalam analisis harga 
saham telah banyak dilakukan oleh 
sejumlah peneliti. Jeffrey D. Quirin (2000) 
melakukan studi pada 16.328 perusahaan 
dengan periode 1982-1998 menggunakan 
variabel fundamental sebagai dasar 
penilaian saham dan hasilnya menunjukkan 
bahwa investor menggunakan variabel-
variabel ini sebagai pelengkap dalam 
menganalisa saham. 

Budi dan Retno (2001) meneliti 
tentang hubungan variabel-variabel 
informasi laba perusahaan yang meliputi 
NPM, ROI dan ROE terhadap harga saham 
pada 60 perusahaan manufaktur yang 
listing di Bursa Efek Jakarta. Hasilnya 
menunjukkan bahwa NPM, ROI dan ROE 
mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan harga saham. 

Heni Haryani (2005) menganalisa 
perbandingan harga saham sebelum dan 
sesudah pengumuman pemecahan saham 
(stock split). Beliau melakukan survei pada 
emiten yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 
periode Januari hingga Desember 2004. 
Hasilnya diperoleh bahwa terdapat 
pebedaan yang signifikan antara harga 
saham sebelum pengumuman dengan 
setelah pengumuman pemecahan saham. 

Yusup Suyanto (2006) meneliti 
pengaruh Earning Per Share (EPS) dan 
Payout Ratio (PR) terhadap volume 
perdagangan saham emiten sektor 
perbankan yang  listing di Bursa Efek 
Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa EPS 
dan PR berpengaruh terhadap volume 
perdagangan saham pada sektor perbankan 
di BEJ sebesar 11,3% dan sisanya sebesar 
88,7% adalah dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan 

penulis adalah metode deskriptif, yaitu 
dengan menemukan fakta-fakta dari 
pengumpulan data yang cukup diperoleh 
selama penelitian untuk selanjutnya 
dianalisis dan diproses lebih lanjut 
berdasarkan teori-teori yang ada 
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(Mohammad Nazir, 2003: 56). Karena 
lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada 
perusahaan manufaktur yang listing di BEI, 
maka penulis menggunakan studi kasus 
yaitu dengan cara mengambil beberapa 
perusahaan manufaktur sebagai sampel 
yang menjadi bahan penelitian untuk 
memperoleh data sekunder. 

Data yang diperoleh selama 
penelitian akan diolah, dianalisis dan 
diproses lebih lanjut dengan dasar teori 
yang sudah dipelajari baik dari kegiatan 
perkuliahan maupun dari sumber buku-

buku, artikel, jurnal, tesis dan disertasi 
yang penulis baca. Adapun langkah-
langkah yang ditempuh dalam metodologi 
penelitian ini dimulai dengan metode 
pengumpulan data dan sampel, 
operasionalisasi variabel, teknik 
pengembangan instrumen dan analisis 
pengujian hipotesis. 

Untuk lebih jelasnya mengenai 
metode dan variabel yang digunakan dalam 
penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut: 
 

Tabel 3.1 
Operasionalisasi Variabel 
 
Variab
el 

Definisi Indikator Skala 

Earnin
g Per 
Share 
(X) 

Laba per  saham 
adalah 
keuntungan 
bersih setelah 
pajak yang 
diperoleh 
emiten dengan 
jumlah saham 
yang beredar 
(Abdul Halim, 
2005: 16) 
 

Rasio 

Harga 
Pasar 
Saham 
(Y) 

harga suatu 
saham pada 
pasar yang 
sedang 
berlangsung di 
bursa efek. 
(Sunariyah, 
2003: 111).  
 

Harga pasar  saham perusahaan di Bursa Efek 
Indonesia. 

Rasio 

 
Hasil Dan Pembahasan 

Earning Per Share Sektor Manufaktur 
Yang Listing di BEI 

Earning Per Share (EPS) dapat 
dihitung berdasarkan laporan keuangan 
yang disajikan, dapat digunakan sebagai 
alat bagi invetor dan pihak pengguna 
laporan keuangan lain sebagai salah satu 
analisis fundamental yang didalamnya 

terdapat informasi tentang laba yang 
diperoleh emiten. Bagi emiten, EPS ini 
dapat digunakan dalam penentuan 
keputusan investasi yang menyangkut 
minat jual dan minat beli saham di pasar 
modal. 
 
Harga Pasar Saham Sektor Manufaktur 
Yang Listing di BEI 
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Harga saham selalu dipengaruhi oleh 
faktor-faktor internal maupun eksternal 
perusahaan. Faktor internal perusahaan 
meliputi informasi arus kas, informasi laba 
dan informasi akuntansi lainnya yang 
terkandung dalam laporan keuangan 
perusahaan. Faktor eksternal meliputi 
transaksi saham, tingkat bunga deposito, 
kepercayaan masyarakat terhadap pasar 
modal, kondisi sosial politik dan 
kebijakasanaan perekonomian makro 
lainnya. 

Berdasarkan pernyataan di atas, 
maka harga saham di bursa juga dapat 
digunakan sebagai acuan bagi keberhasilan 
manajemen dalam mengelola sumber daya 
yang dimilikinya.  
 

Earning Per Share dan Harga Pasar 
Saham Perusahaan Manufaktur Yang 
Listing di BEI 

Nilai earning per share pada 
perusahaan manufaktur yang listing di 
Bursa Efek Indonesia untuk subsektor 
Aneka Industri (Miscellanous Industry), 
nilai terendah adalah pada perusahaan 
Surya Intrindo Makmur Tbk. yang 
mencapai nilai negatif sebesar Rp 2,89. Hal 
ini dikarenakan perusahaan Surya Intrindo 
Makmur Tbk. pada periode tersebut 
mengalami kerugian sebesar Rp  
2.893.102.899 dengan jumlah saham 
beredar sebanyak 1.001.073.667 lembar. 
Sedangkan nilai earning per share tertinggi 
adalah pada perusahaan Astra Internasional 
Tbk. yang mencapai Rp 555,00. Hal ini 
dikarenakan  perusahaan Astra 
Internasional Tbk. pada periode tersebut 
mencapai earning sebesar Rp 
2.249.000.000.000 dengan jumlah saham 
beredar sebanyak 4.052.252.252 lembar. 
Dapat diketahui pula nilai rata-rata earning 
per share pada perusahaan manufaktur 
yang listing di Bursa Efek Indonesia untuk 
subsektor Aneka Industri (Miscellanous 
Industry) adalah Rp 91,02. 

Nilai earning per share pada 
perusahaan manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia untuk subsektor 
Industri Barang Konsumsi (Consumers 
Good Industry), nilai terendah adalah pada 
perusahaan Prasidha Aneka Niaga Tbk. 
yang mencapai Rp 0,00. Hal ini terjadi 
karena rugi atau laba per saham dasar 
dihitung dengan membagi rugi bersih 
dengan jumlah rata-rata tertimbang saham 
yang ditempatkan dan disetor penuh 
selama tahun berjalan, sejumlah 
1.440.000.000 lembar saham pada tahun 
2008. Sedangkan nilai earning per share 
tertinggi adalah pada perusahaan HM. 
Sampoerna Tbk. yang mencapai Rp 
242,00. Hal ini terjadi karena laba bersih 
perusahaan HM. Sampoerna periode 
tersebut sebesar Rp 1.058.732.000.000 
dengan laba bersih per saham dasar 
(Rupiah penuh) dihitung berdasarkan 
jumlah rata-rata tertimbang saham yang 
beredar sebesar 4.383.000.000 saham. 
Nilai rata-rata earning per share pada 
perusahaan manufaktur yang listing di 
Bursa Efek Indonesia untuk subsektor 
Industri Barang Konsumsi (Consumers 
Good Industry) adalah Rp 44,15. 

Harga pasar saham pada perusahaan 
manufaktur yang listing di Bursa Efek 
Indonesia, dibandingkan dengan harga 
pasar saham yang termasuk dalam sampel 
subsektor Aneka Industri (Miscellanous 
Industry), harga pasar saham terendah 
adalah pada perusahaan Evershine Textile 
Inds. Tbk. yang mencapai Rp 75,00 per 
lembar saham dan harga pasar saham 
tertinggi adalah pada perusahaan Astra 
Internasional Tbk. yang mencapai Rp 
19.500,00 per lembar saham. Sehingga 
dapat diketahui nilai rata-rata harga pasar 
saham per lembar pada perusahaan 
manufaktur yang listing di Bursa Efek 
Indonesia untuk subsektor Aneka Industri 
(Miscellanous Industry) adalah Rp 
2.472,667. 

Harga pasar saham pada perusahaan 
manufaktur yang listing di Bursa Efek 
Indonesia, dibandingkan dengan harga 
pasar saham yang termasuk dalam sampel 
subsektor Industri Barang Konsumsi 
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(Consumers Good Industry), harga pasar 
saham terendah adalah pada perusahaan 
Pyridam Farma Tbk. yang mencapai Rp 
55,00 per lembar saham dan nilai tertinggi 
adalah pada perusahaan Schering Plough 
Indonesia Tbk. yang mencapai Rp 
17.500,00 per lembar saham. Sehingga 
dapat diketahui nilai rata-rata harga pasar 
saham per lembar pada perusahaan 
manufaktur yang listing di Bursa Efek 
Indonesia untuk subsektor Industri Barang 
Konsumsi (Consumers Good Industry) 
adalah Rp 2.998,00. 

Hal-hal di atas terjadi karena harga 
pasar saham perusahaan tersebut 
dipengaruhi tak hanya dari earning yang 
dilaporkannya tetapi juga dari faktor-faktor 
lain seperti perkembangan kurs saham, 
keadaan pasar modal, volume transaksi, 
perkembangan harga saham dari waktu ke 
waktu dan capital gain/loss, kondisi 
ekonomi, politik dan keamanan negara, 
tingkat inflansi, dan kebijakan moneter 
yang dapat berpengaruh pada demand dan 
supply atas saham-saham perusahaan. 

 
Pengaruh Earning Per Share Terhadap 
Harga Pasar Saham Perusahaan 
Manufaktur Yang Listing di BEI 
1) Persamaan Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk 
mempelajari hubungan linear antara dua 
variabel.  
                                                
Dengan menggunakan SPSS 13.0 
diperoleh hasil sebagai berikut: 

bXaY +=

 a = 864,755 
 b = 19,841 
Dari nilai diatas, maka dapat diperoleh 
persamaan regresi sebagai berikut: 
 Y = 864,755 + 19,841X 
Artinya nilai koefisien variabel earning 
per share sebesar 19,841 dengan arah 
positif menunjukan pengaruh yang 
searah terhadap variabel harga pasar 
saham. Dengan kata lain penambahan 
nilai earning per share sebesar 1 % akan 
menambah harga pasar saham sebesar 

19,841% dengan asumsi variabel lain 
diabaikan. 

2) Menentukan koefisien Korelasi 
Setelah diolah menggunakan SPSS 13.0 
diperoleh nilai r = 0,526. Nilai tersebut 
dapat diinterpretasikan bahwa earning 
per share (EPS) terhadap harga pasar 
saham mempunyai hubungan positif 
atau searah dengan derajat keeratan 
termasuk kategori sedang atau cukup 
karena berada pada 0,40 ≤ r < 0,70 
(tabel guilford emperical rules 
(tabel3.4) halaman 47). Hal ini berarti 
jika earning per share (EPS) naik maka 
harga pasar saham pun akan mengalami 
kenaikan, demikian pula sebaliknya 
jika earning per share (EPS) menurun 
maka harga pasar saham pun akan 
menurun.    

3) Melakukan Pengujian Terhadap 
Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel X (earning per share) terhadap 
variabel Y (harga pasar saham). Setelah 
diolah dengan SPSS 13.0 diperoleh 
nilai adjusted R square = 0,277 atau 
27,7% (lampiran 4, halaman 247). Nilai 
tersebut menunjukan bahwa earning 
per share (EPS) mempunyai pengaruh 
sebesar 27,7% terhadap harga pasar 
saham.  

4) Pengujian Hipotesis 
Untuk menguji hipotesis pengaruh 
earning per share terhadap harga pasar 
saham dilakukan uji t. Dari hasil 
perhitungan SPSS 13.0, diperoleh nilai 
thitung sebesar 6,026 (lampiran 4, 
halaman 247). Dimana kriteria 
penolakan Ho, jika thitung > ttabel, dengan 
taraf signifikan α sebesar 5% maka dari 
tabel distribusi t diperoleh t ½ α  df (n-
2) = t0,025; 97 adalah sebesar 1,985 atau 
cukup melihat nilai sig t yaitu sebesar 
0,000 yang artinya dengan α lebih kecil 
dari 5% masih menunjukkan pengaruh 
tersebut signifikan. 
Dikarenakan thitung (6,026) > ttabel 
(1,985) dan sig t sebesar 0,000 maka 
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Ho ditolak atau dengan kata lain earning 
per share (X) berpengaruh signifikan 
terhadap harga pasar saham (Y) sebesar 
koefisien determinasi 0,277 atau 27,7%.  

5) Pengujian Faktor Residu 
Adapun yang digunakan untuk 
melakukan pengujian terhadap faktor 
residu atau pengaruh faktor lain adalah 
sebagai berikut: 

ρ Yε = )x......xx(R1 k21Y
2−         

 = 

    

 

       = 0,723 

 
Maka hasil penelitian ini, juga telah 

membuktikan kebenaran teori yang 
diungkapkan oleh Eduardus Tandelilin 
(2001: 233) yang menyatakan bahwa EPS 
sebagai informasi yang dianggap paling 
mendasar dan berguna karena bisa 
menggambarkan prospek earning dimasa 
depan. Dikatakan bisa menggambarkan 
prospek earning dimasa depan karena EPS 
dapat digunakan investor untuk mengetahui 
perbandingan antara nilai intrinsik saham 
perusahaan dibanding harga pasar saham 
perusahaan bersangkutan, dan atas dasar 
perbandingan tersebut investor akan bisa 
membuat keputusan apakah membeli atau 
menjual saham bersangkutan. 

Hasil penelitian ini juga sesuai 
dengan teori yang diungkapkan oleh 
Jogiyanto (2000: 91), beliau 
mengungkapkan bahwa pada dasarnya 
kenaikan atau penurunan permintaan saham 
tidak terlepas dari berbagai informasi. 
Informasi tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi 3 jenis yaitu: (1) Informasi yang 
bersifat fundamental, informasi ini 
berkaitan dengan perusahaan, kondisi 
umum industri sejenis dan faktor lain yang 
mempengaruhi kondisi dan prospek 
perusahaan tersebut dimasa yang akan 
datang. (2) Informasi yang bersifat teknis, 
informasi ini mencerminkan kondisi 
perdagangan ekonomi, fluktuasi kurs dan 
volume transaksi, volume dan frekuensi 

tansaksi serta kekuatan pasar, dan (3) 
Informasi yang berkaitan dengan 
lingkungan, informasi ini berkaitan 
dengan kondisi ekonomi, politik dan 
keamanan negara, tingkat inflansi, dan 
kebijakan moneter.  

 
Simpulan Dan Saran 

Simpulan 
1. Nilai earning per share (EPS) pada 

perusahaan manufaktur yang listing di 
Bursa Efek Indonesia untuk periode 
triwulan I tahun 2008 pada masing-
masing subsektornya menunjukkan 
angka yang bervariatif bahkan ada pula 
perusahaan dengan earning per share 
(EPS) negatif. Namun jika diamati, 
nilai earning per share (EPS) yang 
terendah tidak selalu akan 
menunjukkan harga pasar saham yang 
terendah pula. Demikian pula 
sebaliknya, nilai earning per share 
(EPS) tertinggi tidak selalu 
menunjukkan harga pasar saham yang 
tertinggi pula. Hal ini dikarenakan 
harga pasar saham tidak hanya 
dipengaruhi oleh nilai earning per 
share (EPS) tetapi juga oleh faktor-
faktor lain seperti fluktuasi kurs, 
volume dan frekuensi tansaksi serta 
kekuatan pasar, kondisi ekonomi, 
politik dan keamanan negara, tingkat 
inflansi, dan kebijakan moneter, 
maupun rumor pasar dan faktor-faktor 
lainnya yang mempengaruhi perilaku 
investor terhadap minat jual dan beli 
saham. 

2. Earning per share mempunyai korelasi 
positif dan berpengaruh signifikan 
terhadap harga pasar saham. Artinya, 
bila nilai EPS naik, maka akan 
berdampak pada naiknya harga pasar 
saham. 

Saran 
1. Sebaiknya penelitian selanjutnya 

dilakukan dengan kajian yang lebih 
mendalam, dalam arti tidak hanya 
mendasarkan pada data dokumen dari 
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BEI, tetapi perlu dilengkapi dengan 
variasi informasi lain yang relevan, 
seperti data keuangan dari instansi 
terkait. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik 
untuk mengkaji mengenai bahasan 
masalah yang sama, sebaiknya dikaji 
dan dibahas pula mengenai masalah 
fluktuasi harga pasar saham dan hal-hal 
yang mempengaruhi fluktuasi harga 
pasar saham tersebut. 

3. Penelitian selanjutnya, sebaiknya 
dilengkapi dengan analisa perubahan 
harga pasar saham sebelum dan setelah 
pengumuman earning per share untuk 
mengamati tren dari pengaruh earning 
per share terhadap harga pasar saham. 
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