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Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Mengetahui Pengaruh Earning Per 

Share, Return On Asset, Dividen Yield secara parsial. (2). Mengetahui pengaruh 

Earning Per Share, Return On Asset, Dividen Yield secara simultan terhadap 

harga saham. (3). Mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap harga saham. 

Populasi penelitian adalah perusahaan-perusahaan Real Estate yang 

terdaftar dan go public di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2011, dengan sampel sebanyak 10 perusahaan yang ditentukan dengan 

metode Purposive Sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

adalah analisis Deskriptif dan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil yaitu secara 

parsial variabel EPS dan ROA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham karena memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada t tabel 

dengan menilai signifikansi kurang dari 5% atau 0,05. Sedangkan variabel 

Dividen Yield mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap harga saham 

karena memiliki nilai t hitung lebih kecil dari pada t tabel.Untuk pengujian secara 

simultan variabel EPS, ROA, dan Dividen Yield mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham yang dibuktikan dengan nilai F hitung lebih 

besar dari F tabel( 3,525> 2,975 ). Variabel yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap harga saham adalah ROA, dibuktikan dengan besarnya nilai koefisien 

beta dan t hitung yang lebih besar dari variabel lainnya. 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Untuk itu perusahaan perlu 

memperhatikan dalam mengambil keputusan untuk pengembangan perusahaan 

dengan menjadikan pertimbangan dan masukan oleh para calon investor untuk 

menanamkan investasasinya terutama yang berkaitan dengan keuntungan dan 

dividen yang didapat oleh perusahaan. 
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