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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Investasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna 

memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada 

alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan (Irham 

Fahmi, 2015:3). Sarana investasi yang saat ini sedang menjadi trend di 

Indonesia adalah pasar modal. Pasar modal merupakan sarana bagi orang 

yang kelebihan dana untuk melakukan investasi baik jangka pendek, 

menengah, ataupun jangka panjang. Pasar modal dikelompokkan dalam dua 

instrumen besar, yaitu instrumen kepemilikan (equity) seperti saham dan 

instrumen hutang seperti obligasi (Sri Hermuningsih, 2012:2). Pasar modal 

resmi di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Perkembangan pasar modal mulai meningkat seiring dengan pemahaman 

akan investasi yang berkembang di masyarakat sekarang ini. Pasar modal 

adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek atau merupakan pasar untuk melakukan kegiatan jual 

ataupun beli instrumen keuangan, baik berupa surat utang (obligasi), saham, 

reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. 

Di Indonesia, pasar modal diatur dalam Undang–Undang Pasar Modal 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995.Menurut Undang–Undang tersebut 

pada pasal 1 butir 13 dijelaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umumdan perdagangan efek, perusahaan 
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publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 

potensi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal memiliki peran penting bagi 

perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, 

yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi 

perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal 

(investor).Salah satu investasi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah 

investasi saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. 

Artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan, semakin besar saham 

yang dimilikinya maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan 

tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama 

dividen dan pembagiannya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

atau RUPS (Kasmir, 2012:185). 

Tujuan perusahaan menerbitkan saham adalah untuk mendapatkan dana, 

melakukan ekspansi dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

dimasa yang akan datang, hal ini dapat menunjukkan prospek perusahaan 

tersebut. Penerbitan saham oleh perusahaan dapat membiayai investasinya 

dan menjadi sarana yang efisien dalam mengalokasikan dana kepada proyek-

proyek yang produktif dan efisien.  

Harga saham merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan 

pengelolaan perusahaan, jika harga saham suatu perusahaan selalu mengalami 

kenaikan, maka investor atau calon investor akan menilai bahwa perusahaan 

berhasil dalam mengelola usahanya. Kepercayaan investor atau calon investor 

sangat bermanfaat bagi perusahaan, karena semakin banyak orang yang 
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percaya terhadap perusahaan maka keinginan untuk berinvestasi pada 

perusahaan akan semakin kuat. Semakin banyak permintaan terhadap saham 

suatu perusahaan maka dapat menaikkan harga saham tersebut. Jika harga 

saham yang tinggi dapat dipertahankan maka kepercayaan investor atau calon 

investor terhadap perusahaan tersebut juga semakin tinggi dan hal ini dapat 

menaikkan nilai perusahaan. Sebaliknya, jika harga saham mengalami 

penurunan secara terus menerus maka hal ini dapat menurunkan nilai 

perusahaan tersebut dimata para investor atau calon investor. 

Pada umumnya investor membeli saham untuk memperoleh dividen dan 

capital gain dari harga selisih penjualan dengan pembelian saham, oleh 

karena itu agar tidak mengalami kerugian, maka investor harus selalu 

memantau fluktuasi harga saham dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

saham agar dapat memutuskan apakah akan menjual atau membeli saham. 

Harga saham bisaberubah naik atau pun turun dalam hitungan waktu yang 

begitu cepat. (Darmadji & Fakhrudin, 2012:102). Faktor utama yang 

menyebabkan harga pasar saham berubah adalah adanya persepsi yang 

berbeda dari masing-masing investor sesuai dengan informasi yang dimiliki.  

Tujuan utama dari keputusan keuangan adalah memaksimumkan tingkat 

kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham, menentukanbesarnya 

balas jasa, menentukan harga saham, serta menilai kinerja perusahaan untuk 

memprediksi keadaan perusahaan di masa yang akan datang bagi para 

pemegang saham maupun calon pemegang saham. Berdasarkan alat analisis 

rasio keuangan, para pemegang sahamcenderung menjual sahamnya jika rasio 
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keuangan perusahaan tersebut buruk, sebaliknya jika rasio keuangan 

perusahaan tersebut baik, maka pemegang saham akan mempertahankannya. 

Demikian juga dengan para calon investor jika rasio keuangan perusahaan 

buruk, mereka cenderung untuk tidak menginvestasikan modalnya, begitu 

pun sebaliknya jika rasio keuangan perusahaan baik, para calon investor akan 

menginvestasikan modalnya. Melihat kecenderungan tersebut, maka 

perubahan harga saham di pasar modal sangatlah berpengaruh. 

Analisis rasio keuangan selama ini yang lazim dipakai dalam penilaian 

kinerja suatu perusahaan dinyatakan dalam rasio keuangan yang terbagi 

menjadi lima kategori utama, yaitu rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio 

leverage, rasio likuiditas, dan rasio pasar (Agus Sartono, 2012:114). Namun, 

penggunaan analisis rasio keuangan memiliki kelemahan antara lain: (1) 

Rasio keuangan tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga. (2) Rasio 

keuangan sulit digunakan sebagai pembanding antara perusahaan sejenis, jika 

terdapat perbedaan metode akuntansinya. (3) Rasio keuangan hanya 

mnggambarkan keadaan sesaat, yaitu pada tanggal laporan keuangan dan 

periode pelaporan keuangan (Munawir, 2014:110). Adanya perkembangan 

pemikiran-pemikiran dibidang manajemen, maka terciptalah suatu 

pendekatan atau metode baru untuk mengukur kinerja operasional suatu 

perusahaan yang memperhatikan kepentingan dan harapan penyedia dana 

(kreditor dan pemegang saham), yang disebut dengan teknik pengukuran 

Economic Value Added(EVA)dan Market Value Added(MVA).  
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Penerapan konsep EVA dalam suatu perusahaan akan membuat 

perusahaan lebih memfokuskan perhatian pada penciptaan nilai perusahaan. 

Hal ini merupakan keunggulan EVA dibandingkan dengan metode 

perhitungan yang lain. Selain itu, keunggulan EVA yang lain adalah dapat 

dipergunakan tanpa memerlukan data pembanding sebagaimana hal nya rasio 

keuangan. Penggunaan EVA dapat dijadikan acuan mengingat EVA 

memberikan informasi dalam hal biaya modal sebagai kompensasi atas dana 

yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut. 

Selain konsep EVA, penilaian kinerja perusahaan juga dapat dilakukan 

dengan konsep MVA. Menurut Sartono (2012:89) tujuan perusahaan adalah 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Selain memberikan manfaat 

bagi pemegang saham, tujuan ini juga menjamin sumber daya perusahaan 

yang langka dialokasikan secara efisien dan memberikan manfaat ekonomi. 

Kemakmuran pemegang saham dimaksimal dengan memaksimalkan 

kenaikan nilai pasar dari modal perusahaan di atas nilai modal yang disetor 

kepada pemegang saham, kenaikan ini disebut Market Value Added(MVA). 

MVA merupakan hasil kumulatif dari kinerja perusahaan yang dihasilkan 

oleh berbagai investasi yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. 

Dengan demikian, peningkatan MVA merupakan keberhasilan perusahaan 

dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan alokasi sumber-

sumber yang tepat. Dengan demikian MVA merupakan ukuran kinerja 

eksternal perusahaan. 
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Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang 

penagaruh Earning Per Share  terhadap Harga Saham, Price Earning Ratio 

terhadap Harga Saham, Economic Value Added terhadap Harga Saham, serta 

Market Value Added Terhadap Harga Saham. Akan Tetapi Dalam Penelitian 

Tersebut Terdapat Perbedaan Hasil Temuan Penelitian. 

Hasil Penelitian Terdahulu Martina Rut Utami, Arif Darmawan Dalam 

Judul Pengaruh DER, ROA, ROE, EPS dan MVATerhadap Harga Saham 

Pada IndeksSaham Syariah Indonesia Menunjukkan Bahwa EPS berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Harga Saham  (2018). Namun demikian, hasil 

penemuan Yuniep Mujati S, Meida Dzulqodah(2016) menyatakan bahwa 

Terdapat pengaruhnegatif signifikan Earning Per Share(EPS) terhadap Debt 

to Equity Ratio(DER) dan terhadap harga saham. 

Semakin besar nilai dari Earning Per Share (EPS) menandakan 

kemampuan perusahaan yang lebih besar dalam menghasilkan keuntungan 

bersih bagi pemegang saham. Hal ini dapat menarik minat para investor atau 

calon investor untuk menanamkan modalnya dengan melakukan pembelian 

saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan harga saham perusahaan 

tersebut. Sebaliknya jika nilai dari Earning Per Share (EPS) rendah, maka hal 

ini menandakan kurangnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan bersih bagi para pemegang saham sehingga para pemegang 

saham cenderung akan lebih memilih untuk menjual saham mereka dan 

menanamkannya di perusahaan lain yang dianggap memiliki prospek 
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earningyang lebih baik dan hal ini tentunya akan mengakibatkan turunnya 

harga saham perusahaan tersebut di pasar modal. 

Menurut Lidia Desiana (2017) menunjukkan bahwa PER berpengaruh 

positif dan signifikan terhadapHarga Saham hal ini sesuai dengan pendapat 

Primayanti (2013), Ademola etal.,(2016). Sedangkan menurut Gusti Ayu 

Ketut Chandni Dewi, Gede Merta Sudiartha (2014)menyatakan bahwa 

Variabel PER memiliki pengaruh negatif dan signnifikan dengan Harga 

Saham padabeberapa perusahaan manufaktur terdapat di Bursa Efek 

Indonesia. 

Dengan melihat perbedaan hasil penelitian tersebut, penulis 

menambahkan variabel EVA dan MVA pada penelitian kali ini. Economic 

Value Added (EVA) dipilih karena EVA merupakan nilai tambah ekonomis 

perusahaan, bukan hanya laba akuntansi. Dalam penghitungan EVA, seluruh 

biaya telah dikurangi, termasuk biaya modal. Stewart & Co menciptakan 

EVA agar dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan 

menggabungkan dua konsep dasar keuangan: 1) tujuan dari suatu bisnis 

adalah penciptaan nilai bagi shareholders, 2) nilai suatu perusahaan sangat 

tergantung pada pencapaian imbal hasil (earning) yang diharapkan 

shareholders yang melebihi biaya modal (cost of capital) (Suripto, 2015:62). 

Dari tujuan penciptaaan EVA itu sendiri, dapat diketahui bahwa 

peningkatan EVA dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin dari 

nilai pasar atau harga saham perusahaan. 
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Sonia R.(2013) meneliti tentang Analisis Pengaruh Economic Value 

Added (EVA), Market Value Added (MVA) dan Return On Invesment(ROI) 

Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012. Hasil penelitiannya 

adalah secara simultan (uji F) dan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa 

EVA, MVA, dan ROI berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dari 

ketiga variabel bebas EVA, MVA, dan ROI yang paling dominan 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham adalah ROI. Adanya 

pengaruh EVA, MVA dan ROI terhadap harga saham, perusahaan mampu 

meningkatkan kinerja untuk pengambilan keputusan investasi khususnya 

yang berkaitan dengan peningkatan profitabilitas dan kesejahteraan para 

investor. Sedangkan, Ni Made Putri Sri Rahayu, I Made 

Dana(2016)mengatakan bahwa EVA berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap harga saham. Sedangkan, MVA dan  Likuditas dalam penelitian ini 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 

Pengukur kinerja keuangan selain Economic Value Added (EVA)juga ada 

Market Value Added (MVA) yang berfungsi sebagai pengukurkinerja 

keuangan. Dalam penelitiannya, Mara Ikbar (2014) melakukan penelitian 

tentang Nilai Tambah Ekonomi (EVA)dan Nilai Tambah Pasar(MVA). Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Economic Value Added(EVA) danMarket 

Value Added(MVA) secara positif dan signifikan mempengaruhiharga saham. 

Sebaliknya, menurut Indah (2013)Pengaruh MVA Terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan manufaktur 2008-2009. Dimana hasil penelitian 
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menunjukkan salah satu alternatif penilaian kinerja keuangan yang telah 

diakui mampu memberikan hasil yang lebih baik dari penilaian kinerja 

lainnya salah satunya dengan mempertimbangkan aspek non keuangan yaitu 

MVA (Market Value Added). Hasil analisis regresi tidak ada pengaruh 

Market Value Addeddengan harga saham. 

Market Value Added (MVA) mampu menghasilkan ukuran penciptaan 

nilai bagi pemegang saham, karena Market Value Added (MVA) dari sebuah 

perusahaan merupakan selisih dari nilai pasar perusahaan dengan komponen 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nilai pasar ditandai dengan 

perolehan besarnya nilai perusahaan yang didasarkan pada pasar saham yang 

merupakan pengali antara harga saham dengan jumlah saham yang beredar, 

sehingga kekayaan dan kesejahteraan pemilik perusahaan akan bertambah 

jika MarketValue Added (MVA) nya bertambah. 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor plastik dan kemasan 

yang termasuk dalam sektor manufaktur.Penulis mengambil objek 

Perusahaan Plastik dan Kemasan karena Harga saham yang fluktuatif setiap 

tahunnya.  

 

Tabel 1.1 Harga Saham Perusahaan Plastik dan Kemasan tahun 2013-2017 

NO NAMA 

PERUSAHAAN 

KODE 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
PT Alam Karya 

Unggul Tbk. 

AKKU 305 305 300 376 54 

2 
Argha Karya Prima 

Industry Tbk 

AKPI 810 830 875 900 725 

3 
Asiaplast Industries 

Tbk 

APLI 65 81 65 112 72 



10 
 

NO NAMA 

PERUSAHAAN 

KODE 2013 2014 2015 2016 2017 

4 Berlina Tbk BRNA 1.010 1.000 730 1.100 1.240 

5 

Lotte Chemical Titan 

Tbk d.h Titan Kimia 

Nusantara Tbk d.h 

Fatra Polindo 

Nusantara Industries 

Tbk 

FPNI 111 91 92 129 188 

6 

Champion Pasific 

Indonesia Tbk 

d.h Kageo Igar Jaya 

Tbk 

IGAR 295 315 224 520 378 

7 
Indopoly Swakarsa 

Industry Tbk 

IPOL 107 116 72 136 127 

8 Trias Sentosa Tbk TRST 250 330 208 195 370 

9 
Yana Prima Hasta 

Persada Tbk 

YPAS 660 500 800 840 965 

 

Dikutip dari www.kemenperin.go.id(Jum’at, 5 April 2019)Industri 

kemasan plastik berperan penting dalam rantai pasok bagi sektor strategis 

lainnya seperti industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetika, serta 

elektronika. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 

(RIPIN), Kementerian Perindustrian menetapkan industri plastik hilir sebagai 

sektor prioritas pengembangan pada tahun 2015-2019. 

Kemenperin mencatat, jumlah industri plastik hingga saat ini mencapai 

925 perusahaan yangmemproduksi berbagai macam produk plastik. Sektor ini 

menyerap tenaga kerja sebanyak 37.327orang dan memiliki total produksi 

sebesar 4,68 juta ton. Kemenperin terus berupaya meningkatkan daya saing 

industri plastik melalui berbagai kebijakan strategis, khususnya menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perdagangan bebas dunia. 

http://www.kemenperin.go.id/
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Industri plastik di Indonesia berpotensi untuk dikembangkan karena 

didukung oleh peningkatan konsumsi dan penggunaan berbagai jenis produk 

plastik, antara lain kemasan, komponen otomotif maupun elektronik, serta 

berbagai macam penggunaan lainnya. Industri Plastik dan Kemasan 

merupakan sektor industri yang penting dan terkait dengan industri –industri 

yang lainnya. 

Selain itu, Dalam menghadapi kendala pemenuhan bahan baku dan 

persaingan menghadapi MEA, salah satu langkah Kemenperin adalah 

pemberian fasilitasi melalui bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). 

Dukungan lainnya, yakni melalui penerapan Standar Nasional Indonesia 

(SNI), fasilitasi promosi dan investasi, penyusunan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI), tata niaga impor, penguatan kegiatan penelitian 

dan pengembangan serta kebijakan lain yang mendukung peningkatan daya 

saing dan produktivitas. 

Berdasarkan uraian yang disimpulkan dan penelitian terdahulu tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi Harga Saham masih belum menunjukkan 

hubungan yang konsiten antar variabel. Oleh karena itu penulis ingin meneliti 

lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi Harga Saham dengan variabel 

independen yaitu Earning Per Share, Price Earning Ratio, Economic Value 

Added, dan Market Value Added. Dan menjadikan Perusahaan Manufaktur 

dengan sektor Plastik dan Kemasan menjadi bahan penelitian. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka penulis tertarik menyusun laporan akhir dengan judul 

“Analisis Pengaruh Earnings Per Share (EPS), Price Earnings 
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Ratio(PER), Economic Value Added (EVA), Dan Market Value Added 

(MVA) Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan 

Manufaktur Sub Sektor Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013-2017)”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Adapun Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini yaitu Harga Saham. Sedangkan 

Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu Earning Per Share (EPS), 

Price Earning Ratio (PER), Economic Value Added (EVA), dan Market 

Value Added (MVA). 

2. Perusahaan sektor plastik dan kemasan yang secara rutin mempublikasikan 

laporan keuangan dan memiliki data keuangan secara lengkap yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. 

3. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur Sub Sektor 

Plastik dan Kemasan yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-

2017 yang berjumlah 14 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang 

memenuhi kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu 

berjumlah 9 perusahaan.  

4. Waktu penelitian dilakukan 6 bulan terhitung mulai bulan Maret sampai 

Agustus 2019. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup yang telah 

diuraikan diatas, maka didapatkan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Sulit diprediksinya harga saham perusahaan manufaktur karena harga 

saham dapat berubah dengan cepat. Hal ini mengakibatkan perusahaan 

dituntut untuk tetap meningkatkan labanya supaya harga saham semakin 

naik dan investor tetap percaya untuk selalu berinvestasi di perusahaan. 

2. Adanya hasil penelitian yang belum konsisten mengenai pengaruh 

variabel variabel Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), 

Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA) terhadap 

Harga Saham. 

Berdasarkan masalah penelitian tersebut makan terbentuklah pertanyaan 

penelitian berikut ini : 

1. Bagaimana pengaruhEarning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017? 

2. Bagaimana pengaruhPrice Earning Ratio (PER) terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017? 

3. Bagaimana pengaruhEconomic Value Added (EVA) terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017? 
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4. Bagaimana pengaruhMarket Value Added (MVA) terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan Plastik dan Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017? 

5. Bagaimana pengaruhEarning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER)  

Economic Value Added (EVA), dan Market Value Added (MVA)  secara 

simultan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Plastik dan Kemasan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Earning Per Ratio (EPS) Terhadap Harga 

Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Plastik Dan Kemasan 

Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Price Earning Ratio (PER) Terhadap Harga 

Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Plastik Dan Kemasan 

Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Economic Value Added (EVA) Terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Plastik Dan 

Kemasan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Market Value Added (MVA) Terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Plastik Dan 

Kemasan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2017. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Earning Per Share (EPS), Price Earning 

Ratio (PER)  Economic Value Added (EVA), dan Market Value Added 
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(MVA) secara simultan berpengaruh terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Plastik Dan Kemasan Yang Terdaftar 

Di BEI Periode 2013-2017. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat dijadikan bahan referensi untuk menambah wawasan dalam 

rangka mendokumentasikan dan menginformasikan hasil penelitian ini 

khususnya di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus. 

b. Dapat digunakan sebagai referensi atau bahan informasi bagi pihak 

yang berkepentingan dalam melaksanakan penelitian-penelitian 

selanjutnya pada bidang yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan untuk 

memberikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hutang yang 

akan diambil. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian-penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 
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c. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan 

penelitianselanjutnya bagi semua pihak yang berkepentingan dan 

diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu penelitian dalam bidang Manajemen Keuangan, 

khususnya yang berkaitan dengan harga saham. 

 


