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Sebelum melakukan investasi saham, investor harus memastikan bahwa 
investasi yang dilakukan adalah investasi yang tepat. salah satu alternatif  
penilaian investasi adalah analisis secara fundamental atau berdasarkan performa 
perusahaan. Dalam penelitian ini salah satu analisis fundamental  yang digunakan 
adalah earning per share dan price earning ratio. Earning per share (EPS) 
merupakan suatu analisis yang menggambarkan mengenai jumlah keuntungan 
yang akan diperoleh untuk setiap lembar sahamnya sedangkan price earning ratio 
(PER) adalah suatu rasio sederhana yang diperoleh dengan membagi harga pasar 
suatu saham dengan EPS. Kedua ratio ini merupakan suatu indikator  yang biasa 
digunakan oleh investor untuk  memperkirakan performa perusahaan dan return 
yang akan diterima dimasa yang akan datang.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh earning per 
share dan price earning ratio terhadap perubahan harga saham. Objek penelitian 
ini adalah 10 perusahaan yang bergerak di bidang industri tambang yang listing di 
Bursa Efek Indonesia . Data yang digunakan adalah  data sekunder berupa 
Indonesia Capital Market Directory (ICMD) yang diolah kembali selama kurun 
waktu 3 (tiga) tahun, yaitu  tahun 2005-2007 dan harga saham dari tahun 2004-
2007. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda, korelasi 
berganda, koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan 
uji t dan uji F.  

Hasil perhitungan korelasi berganda (R) adalah sebesar 0,973 yang 
menunjukan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel EPS dan 
PER dengan perubahan harga saham. Koefisien determinasi yang diperoleh 
sebesar 0.942 atau 94,2% sedangkan 5,8% dipengaruhi oleh faktor lain. 
Berdasarkan uji hipotesis secara simultan,  EPS dan PER berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap perubahan harga saham. Pengujian hipotesis secara parsial 
menunjukan bahwa EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan 
harga saham sedangkan PER berpengaruh positif dan tidak signifikan tehadap 
perubahan harga saham. 

Adapun saran bagi perusahaan yang dapat penulis sampaikan berdasarkan 
hasil penelitian tersebut bagi peneliti selanjutnya adalah sebaiknya menggunakan 
atau menambah rasio keuangan lainnya untuk menambah keakuratan analisis, 
memperpanjang periode pengamatan, serta menambah jumlah sampel perusahaan 
yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham pada perusahaan  tambang.  
 

 
 

 


