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ABSTRAK 

 

GERALDY WARUWU. Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham 
Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012. Skripsi. 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2013 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Earning Per Share berpengaruh 
terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2012. 

Populasi target pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Sedangkan untuk populasi terjangkau 
ditentukan menurut kriteria-kriteria tertentu. Pemilihan sampel menggunakan 
metode random sampling. Jumlah sampel sebanyak 36 perusahaan yang masuk ke 
dalam 50 Leading Companies In Market Capitalization tahun 2012. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan antara variabel X dan 
Y memiliki hubungan yang positif sebesar 0,78. Uji keberartian koefisien korelasi 
ini dapat dilihat dengan Uji-t menggunakan rumus product moment dari pearson 
dan diperoleh Thitung (7,32) > Ttabel (1,70), hal ini menandakan bahwa Ho ditolak 
dan terdapat koefisien korelasi yang signifikan. Hasil perhitungan koefisien 
determinasi  sebesar 61,20%, hal ini menunjukan bahwa, sebesar 61,20% 
perubahan dalam harga saham dapat dijelaskan oleh variasi EPS. Sedangkan 
sisanya sebesar 38,80% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan 
dalam model penelitian 
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ABSTRACT 

 
 
GERALDY WARUWU. Earning Per Share Effect of Share Price Company 
Registered In Indonesia Stock Exchange in 2012 . Thesis . Jakarta : Economic 
Education Program , Department of Economics and Administration , Faculty of 
Economics , University of Jakarta . 2013. This study aims to determine whether 
the earning per share effect on stock prices of listed companies in Indonesia Stock 
Exchange in 2012 . The target population in this study are all companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange in 2012 . While affordable for the population is 
determined by certain criteria. The selection of the sample using random 
sampling methods . The total sample of 36 companies that fit into 50 Leading 
Companies in Market Capitalization in 2012 . Based on the results of the study 
showed that the relationship between variables X and Y have a positive 
correlation of 0.78 . Test the significance of the correlation coefficient can be 
seen by t-test using the Pearson product moment formula and obtained t ( 7.32 ) > 
t table ( 1.70 ) , it indicates that Ho is rejected and there is a significant 
correlation coefficient . The results of the calculation of the coefficient of 
determination of 61.20 % , this shows that , at 61.20 % change in stock price may 
be explained by variations in EPS . While the remaining 38.80 % is explained by 
other causes that are not included in the research model 
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pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka 
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menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, 
serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas 
Negeri Jakarta. 
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