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LEVERAGE KEUANGAN DAN EPS SERTA PENGARUHNYA 

TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT SEMEN CIBINONG TBK DAN 

PT SEMEN GRESIK TBK 
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Sistem permodalan perusahaan terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman 

(hutang). Meningkatnya penggunaan hutang berpengruh terhadap tingkat leverage 

keuangan. Leverage keuangan yang meningkat pada PT Semen Cibinong Tbk 

sebaiknya diikuti dengan meningkatnya perkembangan EPSnya. Namun PT 

Semen Gresik Tbk memiliki perkembangan EPS yang lebih tinggi, sedangkan 

penggunaan hutangnya rendah. Rendahnya perkembangan EPS PT Semen 

Cibinong Tbk diikuti dengan rendahnya harga sahamnya dibandingkan dengan 

rata-rata harga saham PT Semen Gresik Tbk. Maka, permasalahan yang diangkat 

penulis adalah : “Apakah leverage Keuangan dan EPS berpengaruh secara tidak 

signifikan terhadap harga saham pada PT Semen Cibinong Tbk dan PT Semen 

Gresik Tbk?”.  

 

Hipotesis yang diambil adalah Leverage keuangan dan EPS berpengaruh secara 

tidak signifikan terhadap harga saham pada PT Semen Cibinong Tbk dan PT 

Semen Gresik Tbk periode 1999-2008. Tujuan dari penelitian ini untuk 
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mengetahui pengaruh leverage keuangan dan EPS terhadap harga saham pada PT 

Semen Cibinong Tbk dan PT Semen Gresik Tbk. Alat uji yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda, uji t, uji f, dan uji beda dua rata-rata. 

 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linear berganda pada PT Semen 

Cibinong Tbk didapat R
2
 = 11,6%, berarti sumbangan leverage keuangan dan EPS 

terhadap besarnya harga saham sebesar11.6%, dan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Sedangkan PT Semen Gresik 

Tbk R
2
= 87,9% , dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diamati. Jadi 

leverage keuangan dan EPS pada PT Semen Cibinong Tbk tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham, sedangkan pada PT Semen Gresik Tbk leverage 

keuangan berpengaruh signifikan dan pada EPSnya tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga sahamnya. Berdasarkan hasil uji beda dua rata-rata didapat bahwa 

harga saham kedua perusahaan tidak berbeda nyata atau dengan kata lain tidak 

memiliki perbedaan. Kedua saham perusahaan mengalami peningkatan, walaupun 

harga saham PT Semen Cibinong Tbk lebih rendah daripada PT Semen Gresik 

Tbk. 

 

 

 

 

 

 

 


