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Pasar modal sebagai sarana untuk memobilisasi dana yang bersumber dari masyarakat ke 

berbagai sektor yang melaksanakan investasi. Dimana Salah satu bentuk investasi modal yang 

paling banyak diminati oleh para investor saat ini adalah saham Harga suatu saham di bursa 

dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, misalnya 

pengaturan perdagangan harga saham, ketat tidaknya pengawasan atas pelanggaran oleh pelaku 

bursa, psikologi investor secara keseluruhan yang berubah-ubah, dan sebagainnya. Para investor 

yang melakukan investasi dengan membeli saham di pasar modal akan menganalisis kondisi 

perusahaan terlebih dahulu agar investasi yang akan dilakukan mendapatkan keuntungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Komponen Arus Kas, Laba Kotor, Return On Asset, 

Return On Equity, Earning Per Share, dan Dept To Equity Ratio Terhadap Harga Saham di 

Jakarta Islamic Index Tahun 2008-2012. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling method, sehingga 

diperoleh sampel sebanyak 14 emiten. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi 

dengan sumber data sekunder. Model analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, 

analisis regresi berganda dan uji hipotesis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Komponen Arus Kas, Laba 

Kotor, Return On Asset, Return On Equity, Earning Per Share, dan Dept To Equity Ratio 

Terhadap Harga Saham. Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel 

arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, ROE, ROE, EPS, dan DER 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan variabel Arus kas dari aktivitas 

pendanaan dan laba kotor tidak terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap variable harga 

saham. Hal ini menandakan bahwa investor perlu memperhatikan informasi yang terkandung 

dalam laporan keuangan terutama arus kas operasi, investasi, return on asset (ROA), return on 

equity (ROE), earning per share (EPS) dan debt to equity ratio (DER). 

  
 


