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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto : 
 Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, akan 

tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. (Hadis Sahih Muslim) 
 Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. 

(Al-Hadid : 20) 
 Yang sholeh dan sholehah bukanlah mereka yang tidak pernah berbuat 

dosa ataupun kesalahan, tapi ketahuilah mereka akan segera bangkit dari 
keterpurukan dosa dan memperbaiki setiap kesalahan yang dilakukan. 
(yanie gisselya) 

 Jika engkau ingin memperbaiki kehidupanmu, engkau harus 
memperbaiki yang kau lakukan, janganlah menginginkan yang baru, 
tapi tetap melakukan yang itu-itu saja. (Mario Teguh) 

 Lebih baik mencoba dari pada tidak. (Didit setiawan) 
 Mengeluh adalah hiburan orang lemah, kurangi mengeluh dan 

memamerkan rasa tidak berdaya. Mengeluh tidak akan menyelesaikan 
masalah tapi pasti mengurangi rasa hormat orang lain. (Mario Teguh) 

Persembahan : 

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah 

memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran yang luar biasa untukku dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Orang tuaku tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, yang 

penuh kasih sayang dan luar biasa dalam menyemangati, nenekku, kakak-kakak 

kebangganku dan adiku yang hebat yang tiada henti memberikan do’a, dukungan dan 

semangat, tanpa keluarga skripsi tidak akan berarti juga untuk orang terkasih yang 

mengalir tiada henti. 

Seluruh dosen-dosenku, terutama pembimbing yang tidak pernah lelah dan 

selalu sabar memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepadaku.Untuk 

Almamater kebangganku Universitas Wahid Hasym Semarang  

Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2012 yang selalu berbagi ilmu yang 

bermanfaat.   
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 

dividend per share, earning per share, book value per share dancash flow per 

share terhadap harga saham pada perusahaan otomotif. Variabel yang diuji dalam 

penelitian ini adalah dividend per share, earning per share, book value per share, 

cash flow per sharedan harga saham, penentuan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan secara purposive samplingyaitu teknik yang digunakan peneliti dalam 

melakukan pertimbangan-pertimbangan didalam pengambilan sampelnya atau 

penentuan sampel untuk tujuan tertentu.  

Populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 12 

perusahaan dari tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

berupa laporan keuangan. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan 

analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukan secara parsial dividend per share (0,000 < 

0,05) dan earning per share (0,002 < 0,05) dengan arah positif berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Book value per share (0,256 > 0,05) dan cash 

flow per share (0,380 > 0,05) dengan arah negatif berpengaruh tidak signifikan 

terhadap harga saham. Secara simultan variabel dividend per share, earning per 

share, book value per share dancash flow per share (0,000 > 0,05) secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap harga saham.  

 

Kata kunci :  harga saham, dividend per share, earning per share, book value per 

share dancash flow per share. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to obtain empirical about the effect of dividend 

per share, earnings per share, book value per share and cash flow per share the 

stock price at the automotive company. The variables tested in this study is the 

dividend per share, earnings per share, book value per share, cash flow per share 

and stock prices, the determination of sample in this research is purposive 

sampling technique used researchers in conducting deliberations in the sample 

collectionor sampling for a particular purpose.  

The population sample of this research is automotive manufacturing 

companies listed in Indonesia Stock Exchange with a total of 12 companies from 

2011-2013. This study study uses secondary data such as financial statements. 

The hypothesis in this study were tested using descriptive analysis, the classical 

assumption test and multiple linier regression.  

These results indicate a partial dividend per share (0.011 <0.05) and 

earnings per share (0.000 <0.05) with the positive direction have a significant 

effect on stock prices. Book value per share (0.055> 0.05) and cash flow per 

share (0.756> 0.05) with negative direction not significant effect on stock prices. 

Simultaneously variable dividend per share, earnings per share, book value per 

share and cash flow per share (0.000> 0.05) jointly positive effect on stock prices. 

 

Keywords : stock prices, dividend per share, earnings per share, book value per 

share and cash flow per share. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Alhamdullillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya. Shalawat 

beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad 

SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir 

zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ 

Pengaruh Dividend Per Share, Earning Per Share, Book Value Per Share, dan 

Cash Flow Per Share terhadap Harga Saham pada Perusahaan Otomotif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013 ” dengan baik.  

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memnuhi salah satu syarat 

kelulusan dalam jenjang perkuliahan strata I (S1) Universitas Wahid Hasym 

Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, 

namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai 

pihak, khusunya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi 

dengan baik.  

Dalam penelitian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik 

dari aspek kulaitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan, 

semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Apabila tanpa 

bimbingan, dorongan, saran, kritik, dan bantuan berbagai pihak, sehingga pada 

kesempatan ini penulis dengan senang hati dan penuh rasa hormat mengucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, dan 

doa secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan 

skripsi ini hingga selesai, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :  

1. Dr. H. Mudzakir Ali, MA selaku rektor Universitas Wahid Hasym 

Semarang yang telah memberikan kesempatan dan kebijakan-kebijakan 

selama menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Wahid Hasym 

Semarang. 

2. Drs. H. Umar Chadhiq, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Wahid Hasym Semarang. 
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3. Nanang Yusroni, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Universitas Wahid Hasym Semarang, Dosen Wali yang telah memberikan 

banyak nasihat dan arahan setiap awal semester selama menempuh 

pendidikan Universitas Wahid Hasym Semarang, serta selaku Dosen 

Pembimbing I yang telah sabar bersedia membimbing, mengarahkan dan 

memberikan nasihat selama penulisan hingga selesai skripsi.  

4. Ratna Kusumawati, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

membimbing, mendampingi dan memberikan saran dan nasihat, serta 

selalu sabar dalam memberikan arahan selama penyusunan dan penulisan 

skripsi ini. 

5. Kepada segenap tim penguji yang menguji adrenalin penulis, terimakasih 

atas segala saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam 

penyempurnaan penulisan skripsi ini.  

6. Almamaterku dan segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wahid 

Hasym Semarang beserta staff di lingkungan Fakultas Ekonomi yang telah 

banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi. 

7. Terimakasih tiada tara untuk ayahanda Mustofa dan ibunda Siti Eriyah 

tercinta, terimakasih setulus-tulusnya penulis ucapkan atas doa, semangat, 

kasih sayang, pengorbanan yang luar biasa dan ketulusanya dalam 

mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, 

hidayah, dan ridho-Nya di setiap langka kebaikan kepada keduanya. Serta 

nenek Rasiyah dan Bapak Khaerun tercinta atas doa.nya dan kasih sayang 

yang luar biasa. 

8. Kakak Zuzia Risdiana, Didit Setiawan, Sunarya dan adeku Zamiyatun 

Mubarokah.W, Pak lek Mualim dan Bu lek Endah tersayang atas doa, 

semangat, dukungan dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir. Serta 

keponakan Andriansyah Zidan Pratama dan Mutiara Novi Andriana yang 

selalu mampu menjadi tempat beristirahat dan melepas penat.  

9. Wahyu Samudra Putra Utama, terimakasih untuk doa, dukungan, nasihat, 

inspirasi dan semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan tugas akhir.  
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10. Tiani Nur Chanifah, terimakasih sudah menjadi sahabat yang super baik, 

teman dari awal ospek sampai sekarang yang selalu membuat hari-hari 

kuliah semakin berwarna, buat inspirasi dan kerjasamanya.    

11. Teman-teman akuntansi 2012, terimakasih untuk kebersamaanya selama 

ini dalam perjuangan, penanggungan, semangat kita dalam menggapai 

impian bersama, semua yang terjadi selama perkuliahan akan selalu 

menjadi pengalaman yang berharga dan dikenang. (Memories of My life) 

12. Seluruh teman-teman SESC (Stock Exchange Study Club) seperjuangan 

diberbagai kepanitian maupun organisasi, khususnya kepada Saiful Bahri, 

Sobirin, Sunhaji, M.Nurudin, Siti Aisyah, Shofwatul Lutfiyah, Rini 

Dartiningsih, Noor Farida, Avita Nur, Nurul wahidah, Turipah, Astutik 

dan Nikmah. 

13. Keluarga BRONTOSAURUS, terimakasih sudah menjadi kelompok KKN 

dan keluarga kedua yang selalu kompak, semangat luar biasa, dan penuh 

inspirasi. Berawal dari mengenal kalian segalanya penuh berwarna. Kalian 

luar biasa “ Ask Me, We Care “.  

14. Keluarga Kos Defa, terkhusus buat Mba Astri Kendal, Mba Panca 

Palembang, Mba Umi Demak, Tia Tegal, Vitri Batang, Ririn Batang, Intan 

Batang, dan Wisnu Blora yang selalu menyemangati dan memberikan 

bantuan selama di Kos Defa.   

15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.  

Semoga allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan inayah-Nya bagi 

kita semua, terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat 

kesalahan dalam penyusunan skripsi, oleh sebab itu kritik dan saran yang 

membangun sangat dan kritik yang membangun untuk menciptakan karya yang 

lebih baik bagi lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

akuntansi.   

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 


