
 

ABSTRAK 

 

PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA 
PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR  

DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2008-2009 
 

Dalam era globalisasi saat ini dunia usaha dihadapkan pada tingginya tingkat 
persaingan dan perlunya pengembangan usaha dengan teknologi yang diterapkan agar 
tetap dapat berasaing dengan para pesaingnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka 
perusahaan memerlukan tambahan dana. Jalan yang lazim dilakukan oleh perusahaan 
adalah menjual sahamnya kepada investor di pasar modal.  

Sebelum memutuskan berinvestasi di pasar modal pada saham suatu perusahaan, 
umumnya investor melakukan analisis kinerja perusahaan. Analisis kinerja perusahaan 
umumnya dilihat dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari hasil operasionalnya. 
Laba tersebut tersaji dakam laporan keuangan. Para analisis biasanya mengkonversi laba 
tersebut ke dalam rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang diambil diantaranya adalah 
Return On Invesment, dan Earning Per share. Dengan kinerja yang baik maka akan 
berpengaruh positif terhadap harga saham suatu perusahaan. Berdasarkan pemikiran 
tersebut penulis bertujuan mengadakan penelitian ini untuk mngetahui apakah terdapat 
pengaruh rasio profitabilitas terhadap terbentuknya harga saham. Untuk itu dalam hal ini 
penulis mengadakan penelitian terhadap 5 perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek 
Indonesia periode 2008-2009.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Telekomunikasi yang 
menyajikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2008–2009 
yang berjumlah 8 perusahaan. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas yaitu 
rasio keuangan yang terdiri dari Earning per Share (X1), dan Return on Asset (X2) serta 
variabel terikatnya adalah Harga Saham (Y).  Metodologi penelitian yang dilakukan 
adalah berbentuk Penelitian Deskriptif Kuantitatif, sedangkan metode pengumpulan data 
adalah dengan Metode Dokumentasi dengan mengambil data sekunder berupa laporan 
keuangan di pojok BEI Universitas Sangga Buana. Selain itu juga dilakukan penelitian 
kepustakaan. Setelah semua data terkumpul dan dilakukan pengolahan data dengan 
bantuan program SPSS 16.0. untuk melakukan analisis data. Tahapan dalam melakukan 
analisis statistik tersebut yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, analisis 
koefisien korelasi dan determinasi serta uji t dan uji F.  

Hasil regresi dengan menggunakan tingkat signifikansi α = 5% menunjukkan 
hasil R2 = 0,378 : F = 2,125: signifikansi = 0,190. Hasil ini memberikan dasar bagi 
penarikan kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel EPS dan ROA tidak 
berpengaruh terhadap harga saham. Dari hasil perhitungan secara parsial pengujian 
statistik (Uji t) variabel Earning per Share (EPS) diperoleh t hitung sebesar 2, 052 dan nilai 
signifikansi sebesar 0,079. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis 
ditolak dan berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel EPS dengan variabel 
harga saham.  Dan Dari perhitungan secara parsial pengujian statistik (Uji t) variabel 
Return on Asset (ROA) diperoleh t hitung sebesar -1,634 dan nilai signifikansi sebesar 
0,146. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak dan berarti 
tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel ROA dengan variabel Harga Saham. 
  


