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kata kunci : eps dan per
Abstraksi :
Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melekukan
transaksi dalam rangka meperoleh modal. Di pasar modal, sekuritas yang
diterbitkan oleh perusahaan diperjual-belikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah
perusahaan yang telah go public. Pada kelompok perusahaan yang tergabung ke
dalam industri otomotif yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih
sebagai perusahaan yang diteliti dengan mempertimbangkan bahwa perusahaan
tersebut memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Tujuan dari penulisan ilmiah
ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruhantara EPS dan PER terhadap
perubahan harga saham dan untuk mengetahui besar pengaruh EPS dan PER
terhadap perubahan harga saham serta untuk mengetahui arah hubungan antara
EPS dan PER terhadap perubahan harga saham. Metode penulisan yang
dilakukan adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca dan
mempelajari buku-buku,catatan kuliah yang berhubungan dengan objek
penelitian yang dikemukakan oleh penulis. Selain itu penulis juga melakukan
penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis.
Adapun data tersebut diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) Bursa
Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan
analisis korelasi berganda, terbukti bahwa terdapat hubungan linier (searah) atau
positif dengan nilai korelasi sangat kuat dan berbanding lurus antara Earning Per
Share dan Price earning Ratio terhadap Perubahan Harga Saham pada industri
otomotif yang go public.Yang artinya kenaikan atau penurunan EPS dan PER
terjadi bersma-sama dengan kenaikan atau penurunan perubahan harga saham
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara keseluruhan (simultan) dengan
menggunakan uji F, terbukti bahwa terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan antara Earning per Share dan Price Earning Ratio terhadap Perubahan
Harga Saham. Hal ini dikarenakan EPS dan PER merupakan dua alat ukur
penting dalam lingkaran keuangan yang sering digunakan dalam mengevaluasi

saham.

