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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio (DER),
Current Ratio (CR), Return on Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER) dan Total Asset
Turnover (TATO) terhadap Harga saham. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
perusahaan pertambangan. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan
sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari
laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Analisis penelitian ini menggunakan Analisis regresi berganda dengan menggunakan
program Eviews 7.
Hasil penelitian ini menunjukan DER mempunyai pengaruh positif, CR mempunyai
pengaruh negative, ROE mempunyai pengaruh positif, PER mempunyai pengaruh positif dan
TATO mempunyai pengaruh negative terhadap Harga saham Perusahaan Pertambangan.
Kata Kunci : Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), Return on Equity (ROE),
Price Earning Ratio (PER), Total Asset Turnover (TATO), Harga saham
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio
(CR), Return on Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER) and Total Asset Turnover (TATO)
to Share Prices. The population used in this study is mining companies. The sample selection
using purposive sampling method and sample in this research amounted to 25 mining sector
companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2012-2016.
The data used in this study is secondary data obtained from the company's financial
statements that have been published on the Indonesia Stock Exchange. The analysis of this
research using multiple regression analysis using Eviews 7.
The results of this study showed that DER has a positive effect, CR has a negative
effect, ROE has a positive effect, PER has a positive effect and TATO has a negative effect on
the Mining Company stock price.

Keywords : Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), Return on Equity (ROE),
Price Earning Ratio (PER), Total Asset Turnover (TATO), Share Prices
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I.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya
memiliki umur satu tahun, seperti saham dan obligasi (Tandelilin, 2010). Pasar modal juga
merupakan instrumen keuangan, yaitu pasar dimana bertemunya pihak deficit unit dengan
pihak surplus unit. Tandelilin (2010) menjelaskan bahwa saham biasa (common stock) adalah
sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Seorang investor akan
menjadi pemilik dan disebut sebagai pemegang saham perusahaan apabila investor membeli
saham perusahaan tersebut. Dapat dipahami bahwa saham merupakan bukti atas kepemilikan
dari perusahaan. Perusahaan yang telah IPO dapat menjual bebas sahamnya di pasar modal,
sedangkan perusahaan yang belum IPO tidak dapat memperjualbelikan sahamnya di pasar
modal. Di pasar modal, saham dijual dengan harga yang mengikuti pasar atau tidak
ditentukan oleh perusahaan penerbit saham.
Harga saham merupakan harga untuk selembar saham yang dijual. Terdapat beberapa
macam nilai atau harga saham. Menurut Tandelilin (2010), nilai atau harga saham dibagi
menjadi 3 jenis, antara lain :
1. Nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan
penerbit (emiten).
2. Nilai pasar merupakan nilai saham di pasar modal yang ditunjukkan oleh
harga saham tersebut di pasar.
3. Nilai intristik saham yang dikenal sebagai nilai teoritis merupakan nilai saham
yang sebenarnya atau yang seharusnya.
Harga saham di pasar dapat selalu bergerak, yaitu bergerak naik atau pun turun.
Semakin baik kinerja perusahaan, maka akan semakin banyak peminat saham perusahaan
tersebut, sehingga harga saham perusahaan tersebut dapat melonjak naik begitu juga
sebalikny. Baik buruknya kinerja dapat dilihat melalui rasio keuangan perusahaan.
Menurut Kasmir (2014), Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka
angka yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan dengan membandingkan satu angka
ke angka lainnya. Yaitu membandingkan satu angka dari pos satu misal hutang ke pos
lainnya seperti modal untuk mendapatkan suatu hasil. Rasio keuangan dibagi menjadi lima
rasio yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio perputaran manajemen aset, rasio profiabilitas
dan rasio nilai pasar (Ross, 2009).
. Dalam penelitian ini penulis memilih indeks sektor pertambangan (Mining). Sektor
pertambangan merupakan salah satu dari sektor primer dan sektor yang aktif dalam indeks
saham sektoral. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas tentang indeks sektor
pertambangan yang sering mengalami fluktuasi seperti naik ataupun turun.
Gambar 1.1
Kinerja saham sektor pertambangan (JKming) periode Januari 2012-Desember
2016
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Sumber (www.bareksa.com)
Dari grafik 1.1 di atas dapat dilihat bahwa indeks sektor pertambangan pada triwulan
satu 2012, harga saham pertambangan berada pada titik puncak yaitu menyentuh angka 2800.
Namun, memasuki triwulan kedua di tahun 2012 harga saham sektor pertambangan justru
mengalami penurunan yang cukup tajam hingga di bawah angka 2000. Tidak hanya itu,
indeks sektor pertambangan cenderung mengalami penurunan secara terus menurus hingga
akhir desember 2015 mencapai titik terendahnya yaitu diangka 800. Harga saham juga
mengalami sedikit peningkatan yang berujung penurunan kembali. Padahal sektor
pertambangan merupakan salah satu dari sektor primer dan sektor yang aktif. Dari penurunan
harga saham tersebut, penulis ingin meneliti apakah penurunan harga saham pertambangan
ini dapat disebabkan oleh rasio keuangan atau tidak.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan
mengembangkan penelitian terdahulu seperti yang disebutkan sebelumnya.Penelitian ini
menganalisis pengaruh kinerja keuangan yang dapat diukur dengan Rasio Keuangan terhadap
Hargasaham perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka
Teori Signal (Siganlling Theory)

Teori sinyal merupakan teori yang mengemukakan bagaimana perusahaan seharusnya
untuk mmberikan sinyal - sinyal kepada pengguna laporan keuangannya.Sinyal yang
diberikan mempunyai dua tipe yaitu bad news dan good news (Godfrey, 2010). Good news
merupakan sinyal yang dapat membawa pengaruh positif kepada pengguna laporan keuangan
seperti pengumuman kenaikan laba bersih perusahaan, Namun bad news adalah sinyal tidak
baik yang dapat membawa pengaruh Negatif seperti penurunantajam earning per share.
2.1.2. Pasar Modal

Menurut Undang-undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995, pasar modal adalah Suatu
kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan
publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang
berkaitan dengan efek.
2.1.3. Saham

Setiap perusahaan menerbitkan saham, namun hanya perusahaan yang telah IPO atau
terbuka saja yang dapat menjual saham nya di pasar bebas. Menjual saham merupakan salah
satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan selain dari pinjaman bank.
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Jika dilihat pada sisi investor, saham merupakan salah satu bentuk investasi yang cukup
menarik bagi sebagian investor.Investasi dalam saham dapat berupa investasi jangka panjang
dan jangka pendek.
2.1.3.2. Harga Saham

Harga saham merupakan harga yang dibayarkan untuk selembar saham yang kita beli.
Menurut Widoatmojo (2005) harga saham dapat dibedakan menjadi tiga :
1. Harga nominal
Harga ini adalah harga yang tercantum dalam sertifikat yang ditetapkan oleh emiten
untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan.
2. Harga perdana
Harga ini merupakan harga ketika saham tersebut pertama dicatat di bursa efek.Harga
saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi dan emiten.
Dengan demikian, diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada
masyarakat yang biasanya untuk menentukan harga perdana.
3. Harga pasar
Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain.
Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa efek.Penulis memilih
harga saham pasar untuk dipakai dalam penelitian ini.
2.1.3.3. Faktor – faktor yang mempengaruhi Harga saham
Menurut Arifin (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham adalah sebagai
berikut :
1. Kondisi Fundamental perusahaan:
Faktor fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja emiten itu
sendiri.
2. Hukum permintaan dan penawaran:
Faktor hukum permintaan dan penawaran berada diurutan kedua setelah faktor
fundamental karena begitu investor tahu kondisi fundamental perusahaan tentunya
mereka akan melakukan transaksi baik jual maupun beli. Transaksi- transaksi inilah
yang akan mempengaruhi fluktuasi harga saham.
3. Tingkat suku bunga
Suku bunga dapat mempengaruhi Harga saham. Seperti saat tingkat bunga tinggi
maka investor memilih untuk menimpan uangnya di bank sehingga peminatan
terhadap saham turun sehingga harga saham mengalami penurunan dan juga
sebaliknya.
4. Valuta asing
Mata uang amerika (Dolar) merupakan mata uang terkuat diantara mata uang yang
lain. Apabila dolar naik maka investor asing akan menjual sahamnya dan ditempatkan
di bank dalam bentuk dolar, sehingga menyebabkan harga saham akan turun.
5. Dana Asing di Bursa
Mengamati jumlah dana investasi asing merupakan hal yang penting, karena demikian
besarnya dana yang ditanamkan, hal ini menandakan bahwa kondisi investasi di
Indonesia telah kondusif yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak lagi negatif, yang
tentu saja akan merangsang kemampuan emiten untuk mencetak laba. Sebaliknya jika
investasi asing berkurang, ada pertimbangan bahwa mereka sedang ragu atas negeri
ini, baik atas keadaan sosial politik maupun keamanannya. Jadi besar kecilnya
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investasi dana asing di bursa akan berpengaruh pada kenaikan atau penurunan harga
saham.
6. Indeks harga saham
Indeks harga saham dapat mempengaruhi Harga saham seperti kenaikan indeks harga
saham gabungan sepanjang waktu tertentu, tentunya mengakibatkan investasi dan
perekonomian negara menjadi lebih baik. Sebaliknya jika turun berarti iklim investasi
sedang buruk. Kondisi demikian akan mempengaruhi naik atau turunnya harga saham
di pasar bursa.
7. News & rumors
News & rumors adalah semua berita yang beredar di masyarakat yang menyangkut
beberapa hal baik itu masalah ekonomi, sosial, politik keamanan, hingga berita
seputar reshuffle cabinet akan berdampak pada pergerakan harga saham di bursa.

2.1.4. Rasio Keuangan

Menurut kasmir (2014), rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angkaangka yang ada di dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka ke angka
lainnya. Yaitu membagi angka angka untuk mendapatkan hasil :
2.1.4.1. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menunjukan sejauh mana aktiva perusahaan
dibiayai oleh hutang (Kasmir, 2008).Yaitu seberapa besar utang yang digunakan oleh
perusahaan di bandingkan dengan aktiva guna membayar kewajiban atau hutang jangka
panjang maupun jangka pendek saat perusahaan di likuidasi atau dibubarkan.
2.1.4.1.1. Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat
leverage atau hutang terhadap total shareholders equity yang dimiliki perusahaan. Sedangkan
menurut keown (2012) DER adalah rasio solvabilitas yang menunjukan perbandingan antara
hutang dengan modal sendiri atau ekuitas (Husnan, 2012). Rasio ini menggambarkan
seberapa besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri
atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan dalam permodalan sehingga investor dapat
menilai seberapa risiko yang dimiliki perusahaan dari besarnya DER. Rasio ini dihitung
dengan membagi total kewajiban perusahaan dengan modal sendiri.
Rumus Debt to Equity Ratio:
𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒃𝒕
× 𝟏𝟎𝟎%
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚

2.1.4.2. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang mencerminkan atau menggambarkan bagaimana
perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya (utang) (Kasmir, 2008). Dengan
melihat rasio likuiditas maka calon investor dapet melihat bagaimana kemampuan perusahaan
dalam mengatasi kewajiban jangka pendeknya, bila likuiditas perusahaan tinggi maka risiko
perusahaan mengalami kebangkrutan karena tidak dapat mengatasi kewajiban jangka
pendeknya rendah.
2.1.4.2.1.Current Ratio (CR)

Current Ratio adalah kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki (itabilah, 2013).Sedangkan
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menurut Husnan (2012) Current ratio adalah rasio adalah rasio likuiditas yang mengukur
sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban lancarnya
(Husnan, 2012). Dari rasio ini investor dapat melihat apakah perusahaan ini dapat membayar
seluruh kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan asset yang dimilikinya. Rasio ini
dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar.
𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
× 𝟏𝟎𝟎%
𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒕𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔

2.1.4.3. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam
penggunaan asetnya dan pengelolaan operasinya untuk menciptakan laba (Ross, 2009).Yaitu
seberapa efeisien dan baiknya perusahaan dalam mengelola operasionalnya serta
menggunakan asetnya untuk dapat menciptakan laba yang maksimal.
2.1.4.3.1. Return On Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang menunjukan
perbandingan antara net income dengan modal sendiri (Mudlofir, 2016). Sedangkan menurut
Tandelilin (2010) ROE adalah rasio profitabilitas yang menggambarkan sejauh mana
kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham.Rasio ini
dihitung dengan membagi laba bersih setelah bunga dan pajak dengan ekuitas pemegang
saham biasa. Dengan rasio ini investor dapat melihat dan memperkirakan laba yang mungkin
diperoleh investor.
Rumus Return On Equity:
𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝑶𝒏 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 =

𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆
× 𝟏𝟎𝟎%
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚

2.1.4.4. Rasio Pasar

Rasio pasar merupakan rasio yang mengukur harga pasar saham perusahaan relative
terhadap nilai bukunya (Hanafi, 2004). Rasio ini menilai apakah harga saham perusahaan di
pasar layak atau tidak layak, yaitu apakah harga saham wajar atau terlalu tinggi maupun
rendah dibanding dengan apa yang didapatkan.
2.1.4.4.1.Price Earning Ratio (PER)

Price Earning Ratio merupakan rasio pasar yang menunjukan apresiasi pasar terhadap
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Safitri, 2013).Menurut Tandelilin (2010)
Price Earning Ratio mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk
memperoleh satu rupiah earning perusahaan. Jadi dengan rasio ini, investor dapat mengetahui
berapa dana yang harus mereka bayarkan agar perusahaan dapat memperoleh satu rupiah
earning perusahaan.
𝑷𝑬𝑹 =

𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆
𝑬𝑷𝑺

2.1.4.5. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas atau rasio perputaran aset adalah rasio yang menunjukan seberapa
efisien atau intensifnya perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menciptakan
penjualan (Ross, 2009). Yaitu seberpa efisien perusahan dalam menggunakan asetnya
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2.1.4.5.1. Total Asset turnover (TATO)

Total Asset Turnover (TATO) merupakan rasio aktivitas yang mengukur tingkat
efisiensi perusahaan dalam penggunaan aktiva untuk mengasilkan volume penjual tertentu
(Adipalguna, 2016).Sedangkan menurut Kasmir (2014) Total Asset Turnover (TATO)
merupakan rasio aktivitas yang menunjukan tingkat perputaran seluruh aktiva perusahaan dan
mengukur berapa jumlah asset yang digunakan dalam setiap rupiah yang dihasilkan (Kasmir,
2014).Dengan melihat rasio ini investor dapat melihat bagaimana perputaran aktiva dan juga
seberapa aset yang pergunakan dari setiap laba yang dihasilkan.
Rumus Total Asset Turnover :
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐𝒗𝒆𝒓 =

𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕

2.1.5. Hipotesis Pasar Efisien

Menurut Tandelilin (2010) Hipotesis pasar efisien adalah harga sekuritas terevaluasi
dengan cepat oleh informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut. Sedangkan
pada pasar yang kurang efisien harga sekuritas akan kurang bisa mencerminkan semua
informasi yang ada, atau terdapat lag dalam proses penyeseuaian dalam proses penyesuaian
harga.
Bentuk pasar efisien diklasifikasikan menjadi tiga menurut Fama (1970) dalam Hartono
(2010):
1. Efisien dalam bentuk lemah (Weak Foam):
Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika semua informasi di masa lalu
(historis) akan tercermin pada harga saat ini. Pada kondisi ini investor tidak akan bisa
memprediksi nilai pasar saham di masa yang akan datang dengan menggunakan data
historis karena data historis sudah tercermin pada harga saat ini.
2. Efisien dalam bentuk setengah kuat (Semi Strong):
Pasar dikatakan efisiein setengah kuat jika harga sekritasnya sudah mencerminkan
secara penuh semua informasi yang dipublikasikan termasuk informasi yang berada di
laporan-laporan keuangan perusahaan emiten (dividen, earning, penerbitan saham
baru, akuisisi & merjer). Jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, maka tidak
ada investor atau grup dari investor yang dapat menggunakan informasi yang
dipublikasikan untuk mendapat keuntungan tidak normal (abnormal return) dalam
jangka waktu yang lama.
3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form)
Pasar dikatakan dalm bentuk kuat jika harga sekuritas secara penuh mencerminkan
(fully reflect) semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. Jika
pasar dalam bentuk kuat maka tidak ada seorang investorpun yang dapat
memeperoleh keuntungan tidak normal (abnormal return).

Analisis Pengaruh Rasio..., Faiz Muhammad Syafiq, Ma.-IBS, 2017

8

2.4. Kerangka Pemikiran

4.2. Analisis Dan Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan uji yang dilakukan guna mengatahui gambaran atau
deskriptif suatu sampel dilihat dari Mean atau rata-ratanya, Median atau nilai tengah,
Maksimum atau nilai tertinggi dan Minimum atau nilai terendah.
Tabel 4.1. Hasil analisa Statistik Deskriptif
PER

TATO

2.007813 0.027183

-11936.22

0.722892 2763.948

Maximum 3.546030

8.142370

0.431001

57161.46 7.045349

Minimum

0.083032

0.05239

-0.739701 -1096075

0.001801 50.00000

Observati
ons

107

107

107

107

Mean

DER

CR

1.013466

ROE

107

Harga
saham

39575.0

107

(Sumber: Diolah oleh Penulis)

4.3. Penentuan Model Regresi Data Panel
4.3.1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan Common
Effect atau Fixed Effect. Berikut adalah hipotesis menurut Widarjono (2009), hasil dan
keputusan yang diambil berdasarkan Uji Chow :
● Ho = Menggunakan model Common Effect
● Ha = Menggunakan model Fixed Effect
Tabel 4.2. Hasil Uji Chow
Effects Test

Statistic

d.f.

d.f.
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Cross-section F
1.365784
Cross-section Chisquare
32.784221
(sumber: Diolah oleh penulis)

(21,80)

0.1616

21

0.0487

Berdasarkan hasil tabel 4.4 nilai probabilitas Cross-Section Chi-Square sebesar 0.0487 nilai
tersebut < 0.05 sehingga dapat disimpulkan hasil regresi model dalam penelitian ini
menggunakan model fixed effectdan dilanjukan ke Uji Hausman.
4.3.2. Uji Hausman

Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data panel menggunakan
model Fixed Effect atau Random Effect. Berikut adalah hipotesis menurut Widarjono (2009),
hasil dan keputusan yang diambil berdasarkan Uji Hausman :
● Ho = Menggunakan model Random Effect
● Ha = menggunakan model Fixed Effect
Tabel 4.3. Hasil Uji Hausman
Test Summary
Cross-section
random

Chi-Sq. Statistic
12.319866

Chi-Sq. d.f.
5

Prob.
0.0307

(sumber: diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat nilai Cross-section random effect sebesar 0.0307,
lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,005. Sehingga dapat ditentukan bahwa regresi
model dalam penelitian ini menggunakan fixed effect

4.4. Uji asumsi Klasik
4.4.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan sebagai syarat untuk dapat melakukan analisis regresi berganda
diimana data harus berdistribusi normal. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan
beberapa data outlierspada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 20122016. Setelah data di outliers hasil uji normalitas menunjukan bahwa data berdistribusi
normal dan dapat melanjutkan ke uji regresi
● H0: Data residual berdistribusi normal
● Ha: Data residual berdistribusi tidak normal
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Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas
(sumber: Diolah oleh Penulis)
Dari Gambari 4.1 diatas menunjukan bahwa:
Ho tidak dapat ditolak karena nilai probabilitas sebesar 0.203138, nilai tersebut lebih besar
dari α = 0.05 yang artinya residual data telah terdistribusi normal.
4.4.2. Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel
independen.Dalam uji asumsi klasik tidak boleh terdapat korelasi antar varibel independen
atau data bermasalah. Untuk dapat melihat apakah terdapat korelasi antar variabel independen
adalah dengan melihat tabel dibawah ini:
Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinearitas

DER

CR

ROE

PER

TATO

DER

1.000000

-0.551162

-0.443869

-0.013895

-0.217769

CR

-0.551162

1.000000

0.174489

0.042408

0.025378

ROE

-0.443869

0.174489

1.000000

0.082435

0.396459

PER

-0.013895

0.042408

0.082435

1.000000

0.087541

TATO

-0.217769

0.025378

0.396459

0.087541

1.000000

(sumber: Diolah oleh penulis)
Menurut Ghozali (2016) apabila antar variabel terdapat korelasi yang cukup tinggi
(umumnya diatas 0,90) maka berindikasi adanya multikoloniearitas. Dari Tabel 4.6 diatas
menunjukan tidak ada korelasi yang nilainya melebihi 0,90 yang artinya tidak terdapat
indikasi adanya multikoloniearitas. Pengaruh antar variabel TATO terhadap CR sebesar
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0.025378 mempunyai korelasi terendah dibanding variabel lainnya.Sedangkan pengaruh CR
terhadap DER sebesar -0.551162 mempunyai korelasi terkuat dibanding variabel lainnya.
4.4.3. Uji Heterokedastisitas

Dalam penelitian ini uji Heteroskedastitas digunakan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain
● Ho : Tidak ada heteroskedastisitas
● Ha : Ada heteroskedastisitas
Tabel 4.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Probability

Kesimpulan

DER

0.274503

0.169022

1.624066

0.1083

Non heteroskedastisitas

CR

0.019513

0.045942

0.424725

0.6722

Non heteroskedastisitas

ROE

-0.576017

0.475201

-1.21215

0.2290

Non heteroskedastisitas

PER

1.34E-07

1.50E-0

0.894216

0.3739

Non heteroskedastisitas

TATO

0.001378

0.040361

0.034143

0.9728

Non heteroskedastisitas

C

0.044777

0.252178

0.177560

0.8595

-

(Sumber: Diolah oleh penulis)
Berdasarkan hasil dari tabel 4.7 diatas menunjukan koefisien masing-masing variabel
lebih besar dari 0.05 yang artinya tidak terdapat unsur Heteroskedastisitas
● Ho: Tidak dapat ditolak
● Ha: Di tolak
4.4.4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear
terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu
pada periode t-1(sebelumnya) karena dalam uji asumsi klasik tidak boleh terjadi.Dalam
penelitian ini digunakan Uji Durbin Watson. Berikut hasil uji Autokorelasi:
Tabel 4.6. Hasil uji Autokorelasi
Mean dependent var

2763.94

S.D. dependent var

5905.682
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Akaike info criterion

19.79305

Schwarz criterion

20.46750

Hannan-Quinn criter.

20.06646

Durbin-Watson stat

1.811799

(sumber: Diolah oleh penulis)

Gambar 4.2. Hasil Uji Durbin Watson
Berdasarkan tabel 4.8 diatas, uji autokorelasi ini menggunakan tingkat signifikansi
sebesar 0.05, jumlah variabel bebas (k = 5) dan jumlah data (n = 107) maka didapatkan hasil
d sebesar 1.811799, sedangkan dalam DW tabel yang dilihat dalam buku Gujarati (2007)
dengan k = 5 dan n = 107 menghasilkan dL (DW batas bawah) sebesar 1.571 dan dU (DW
batas atas) sebesar 1.780, 4-dL = 2.43 dan 4-dU = 2.220. maka dari perhitungan disimpulkan
bahwa DW‐test tidak terdapat autokolerasi terlihat pada gambar 4.2.
4.5. Analisis Regresi Berganda
Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara masingmasing variabel independen berpengaruh positif atau negatif terhadap variabel
dependen.Sampel yang digunakan adalah sebanyak 107 selama periode 2012-2016. Dari hasil
regresi menggunakan metode fixed effect maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

DER

1399.252

812.4397

1.722284

0.0889

CR

-375.4242

422.2519

-0.889100

0.3766
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ROE

16299.94

3033.408

5.373476

0.0000

PER

0.002849

0.004582

0.621767

0.5359

TATO

-3120.233

728.2832

-4.284368

0.0001

C

3946.159

1536.912

2.567589

0.0121

(sumber: Diolah oleh Penulis)
Dari tabel 4.9 diatas didapat model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
HS = 3946.159 + 1399.252*DER0.002849*PER- 3120.233*TATO

375.4242*CR

+

16299.94*ROE

+

Dari tabel 4.9 diatas dapat di interprestasikan sebagai berikut:
1. Apabila Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), Return on Equity (ROE),
Price Earning Ratio (PER) dan Total Asset Turnover (TATO) tetap / konstan, maka
rata-rata nilai konstanta Harga saham sebesar Rp.3946.159.
2. Nilai koefisien regresi untuk Debt to Equity Ratio (DER), senilai 1399.25
menunjukan jika DER naik 1 satuan, Namun diasumsikan CR, ROE, PER dan TATO
konstan maka akan berdampak pada kenaikan Harga saham sebesar Rp.1399,25
3. Nilai koefisien regresi untuk Current Ratio (CR), senilai -375.4242 menunjukan jika
CR naik 1 satuan, Namun diasumsikan DER, ROE, PER dan TATO konstan maka
akan berdampak pada Penurunan Harga saham sebesar Rp.375.4242
4. Nilai koefisien regresi untuk Return on Equity (ROE), senilai 16299.94 menunjukan
jika ROE naik 1 satuan, Namun diasumsikan DER, CR, PER dan TATO konstan
maka akan berdampak pada kenaikan Harga saham sebesar Rp.16299.94
5. Nilai koefisien regresi untuk Price Earning Ratio (PER), senilai 0.002849
menunjukan jika PER naik 1 satuan, Namun diasumsikan DER, CR, ROE dan TATO
konstan maka akan berdampak pada kenaikan Harga saham sebesar Rp.0.002849
6. Nilai koefisien regresi untuk Total Asset Turnover (TATO), senilai -3120.233
menunjukan jika TATO naik 1 satuan, Namun diasumsikan DER, CR, ROE dan PER
konstan maka akan berdampak pada Penurunan Harga saham sebesar Rp.3120.233

Uji parsial (t)
Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi merupakan nilai statistik yang bisa digunakan untuk dapat
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.
Berdasarkan tabel 4.9 nilai Koefisien Determinasi (R2) adalah sebesar 0.465294 atau 46,52%.
Dapat diartikan bahwa variabel DER, CR, ROE, PER dan TATO menjelaskan sebesar
46,52% pengaruh terhadap harga saham. Sisanya sebesar 53,48% dijelaskan oleh variabel
lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Hasil Penelitian
Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap harga saham

Berdasarkan dari tabel 4.9 terdapat hasil uji t dapat disimpulkan bahwa nilai DER
sebesar 0.0889 lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0.0889 < 0.01 yang artinya DER
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berpengaruh signifikan terhadap Harga saham. Nilai Koefisien regresi Debt to equity ratio
adalah sebesar 1.722284 yang artinya variabel DER berpengaruh signifikan positif terhadap
harga saham. Bisa disimpulkan bahwa leverage perusahaan yang diwakilkan oleh DER
berpengaruh positif terhadap harga saham.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Itabilah (2013) dan Ratih (2013) menemukan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap
harga saham.Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terhadahulu yang dilakukan
oleh Fitriani (2016) dan Pebriana (2013) yang menunujukan DER berpengaruh signifikan
positif terhadap Harga saham.
Dari hasil statistik didapatkan hasil bahwa DER mempunyai pengaruh positif terhadap
harga saham.Pengaruh positif disebabkan oleh DER yang tinggi membuat pengawasan yang
ketat oleh para investor agar terhindar dari perilaku oportunisme oleh manajer (fitriani, 2016).
Sehingga dengan pengawasan yang sangat ketat oleh investor membuat manajer tidak dapat
berperilaku untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya sehingga dana yang didapat
digunakan dengan tepat.
4.9.2. Pengaruh Current Ratio terhadap harga saham

Berdasarkan dari tabel 4.9 terdapat hasil uji t dapat disimpulkan bahwa nilai CR
sebesar 0.3766 lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0.3766 > 0,05 yang artinya CR
berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Nilai koefisien regresi sebesar -375.4242
menunjukan bahwa CR mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Harga saham.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
setyawan (2014) dan Valintino (2013) yang menunjukan bahwa CR berpengaruh tidak
signifikan positif terhadap harga saham, namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Medial (2015) dan Sajiyah (2016).
Current Ratio merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini mewakili
rasio likuiditas.Dari hasil statistik didapatkan bahwa Cr berpengaruh negatif terhadap harga
saham.Pengaruh negatif dapat disebabkan oleh nilai CR yang rendah menunjukan adanya
investasi yang sangat besar dalam persediaan (Sajiyah, 2016).Dengan rendahnya CR, maka
menunjukan bahwa terjadi investasi yang sangat besar dalam persediaan oleh perusahaan
sehingga mengakibatkan perputaran yang rendah dalam perusahaan pertambangan.
4.9.3. Pengaruh Return on Equity terhadap harga saham

Berdasarkan dari tabel 4.9 terdapat hasil uji t dapat disimpulkan bahwa nilai ROE
sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0.0000 < 0,05 yang artinya ROE
berpengaruh signifikan terhadap Harga saham. Nilai Koefisien regresi Return on Equity
adalah sebesar 16299.94 menunjukan bahwa ROE mempunyai pengaruh positif signifikan
terhadap Harga saham. Hal tersebut menunjukan bahwa H03 tidak dapat ditolak dan Ha3
ditolak.
Return on Equity merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini mewakili
profitabilitas perusahaan. Dengan tinggi nya ROE berarti kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba untuk investor yang semakin tinggi sehingga investor melihatnya sebagai
suatu sinyal positif dan dapat meningkatkan harga saham perusahaan.
Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratih (2013) dan Sondakh
(2015), yang menunjukan bahwa ROE berpengaruh signifikan Positif terhadap Harga saham.
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4.9.4. Pengaruh Price Earning Ratio terhadap harga saham

Berdasarkan dari tabel 4.9 terdapat hasil uji t dapat disimpulkan bahwa nilai PER
sebesar 0.5359 lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0.5359 > 0,05 yang artinya PER
berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga saham. Nilai Koefisien regresi Price Earning
Ratio (PER)sebesar 0.002849 menunjukan bahwa PER mempunyai pengaruh positif tidak
signifikan terhadap Harga saham.
Price Earning Ratio merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini
mewakili rasio pasar perusahaan.Dengan tingginya PER menunjukan tingkat kepercayaan
investor yang tinggi terhadap perusahaan dilihat dari seberapa rela investor membayarkan
rupiahnya untuk mendapatkan satu rupiah earning perusahaan.Dengan tinggi nya tingkat
kepercayaan investor terhadap perusahaan atau emiten merupakan sinyal positif bagi calon
investor sehingga dapat meningkatkan harga saham perusahaan.
Hasil ini kurang sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri (2013)
dan ratih (2013) yang menunjukan bahwa PER berpengaruh signifikan postif terhadap harga
saham.Namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagya (2016) yaitu PER
berpengaruh tidak signifikan positif terhadap Harga saham.
4.9.5. Pengaruh Total Asset Turnover terhadap harga saham

Berdasarkan dari tabel 4.9 terdapat hasil uji t dapat disimpulkan bahwa nilai TATO
sebesar 0.0001 lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0.0001 < 0.05 yang artinya TATO
berpengaruh signifikan terhadap Harga saham.Nilai Koefisien regresi sebesar -3120.233
menunjukan bahwa TATO mempunyai pengaruh signifikan negatif signifikan terhadap Harga
saham.
Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh adipalguna
(2016) & fitriah (2016) yang menunjukuan bahwa TATO berpengaruh signifikan positif
terhadap Harga saham. Namun Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Tan (2014) mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap harga saham.
Total Assset Turnover merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini
mewakili rasio aktivitas perusahaan.Hasil statistik menunjukan bahwa TATO berpengaruh
negatif terhadap harga saham.Pengaruh negatif disebabkan oleh ketidaktertarikan investor
terhadap beberapa perusahaan yang memiliki nilai TATO yang tinggi namun tidak diikuti
oleh laba bersih yang tinggi (Soepardi, 2007).Walaupun perusahaan sudah sangat efisien
dalam mengelola asetnya guna menghasilkan laba tetapi tidak efisien dalam mengelola
costnya, sehingga menyebabkan laba bersih yang dihasilkan kecil dapat membuat investor
menjadi tidak tertarik terhadap saham perusahaan dan justru membuat Harga saham
perusahaan turun.

4.10. Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh Rasio keuangan
terhadap Harga saham perusahaan pertambangan di bursa efek indonesia dengan keofisiensi
determinasi menunjukan bahwa variabel DER, CR, ROE, PER dan TATO menjelaskan
sebesar 46,52% pengaruh terhadap Harga saham. Sisanya sebesar 53,48% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dapat
dijadikan pertimbangan dan bermanfaat oleh investor, perusahaan dan pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya.
Hipotesis pertama Debt to Equity Ratio menunjukan pengaruh yang signifikan
terhadap Harga saham. Dari hasil uji statistik menunjukan bahwa DER mempunyai pengaruh
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signifikan positif terhadap harga saham, hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian
terdahulu yang mengatakan DER mempunyai pengaruh negative. Hasil tersebut menunjukan
bahwa penggunaan hutang yang tinggi mengakibatkan pengawasan yang semakin ketat dalam
penggunaan dananya sehingga meningkatkan ketertarikan investor terhadap saham
perusahaan.
Hipotesis kedua Current Ratio dalam penelitian ini mempunyai pengaruh tidak
signifikan. Dari hasil uji statistik menunjukan bahwa CR mempunyai pengaruh tidak
signifikan negatif terhadap harga saham, hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian
terdahulu yang mengatakan CR mempunyai pengaruh positif. Hasil tersebut menunjukan
bahwa likuiditas perusahaan yang tinggi tidak menjadi suatu pertimbangan yang kuat oleh
investor dalam memilih saham untuk di investasi.
Hipotesis ketiga Return on Equity dalam penelitian ini mempunyai pengaruh
signifikan. Dari hasil uji statistik menunjukan bahwa ROE mempunyai pengaruh signifikan
positif terhadap harga saham.Hasil tersebut menunjukan bahwa semakin perusahaan
menghasilkan laba yang tinggi untuk pemegang saham maka semakin diminati juga
perusahaan tersebut. Menurut Tandelilin (2010), ROE menggambarkan sejauh mana
perusahaan dapat menghasilkan laba bersih untuk pemegang saham. Sehingga dengan laba
bersih yang tinggi maka laba yang diberikan kepada pemegang saham juga tinggi dan
menghasilkan Harga saham yang meningkat akibat dari tingkat minat investor yang tinggi
terhadap saham perusahaan.
Hipotesis ke empat Price earning Ratio dalam penelitian ini mempunyai pengaruh
tidak signifikan.Dari hasil uji statistik menunjukan bahwa PER mempunyai pengaruh tidak
signifikan positif terhadap harga saham.Namun dengan harga saham yang tinggi
dibandingkan laba yang didapatkan oleh investor membuat para investor tidak menjadikan
PER sebagai suatu pertimbangan yang kuat dalam memilih saham.
Hipotesis ke lima Total Asset Turnover mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap Harga saham. Dari hasil uji statistik menunjukan bahwa TATO mempunyai
pengaruh signifikan negatif terhadap harga saham, hasil tersebut berbanding terbalik dengan
peneltian terdahulu yang menyatakan bahwa TATO berpengaruh positif terhadap Harga
saham.Pengaruh negatif di timbulkan oleh perusahaan yang memiliki TATO tinggi namun
tidak dibarengi oleh laba bersih yang tinggi. Hal tersebut berarti perusahaan tidak efisien
dalam mengelola cost sehingga dari laba yang didapat tinggi tidak dapat menghasilkan laba
bersih yang juga tinggi. Sehingga para investor tidak tertarik pada perusahaan yang memiliki
TATO yang tinggi namun tidak di ikuti oleh laba bersih yang tinggi sehingga laba yang
dihasilkan untuk investor kecil.Sehingga harga saham menjadi menurun.
Dari kelima hipotesis diatas Hipotesis Return on Equity mempunyai pengaruh yang
paling besar atau kuat dibanding variabel lainnya yaitu dengan nilai coefficient sebesar
16299.94.
KESIMPULAN DAN SARAN.
Kesimpulan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui pengaruh rasio keuangan terhadap
harga saham perusahaan pertambangan di Bursa efek indonesia periode 2012-2016.
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini maka dapat disimpulkan:
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1.

2.

3.

4.

5.

Rasio Leverage yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) mempunyai
pengaruh Positif signifikan terhadap Harga saham. Hal ini menunjukan perusahaan
yang mempunyai hutang (DER) tinggi dianggap lebih ketat pengawasan penggunaan
dananya memberikan ketertarikan terhadap Investor.
Rasio likuiditas yang diukur menggunakan Current Ratio (CR) mempunyai pengaruh
negatif tidak signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukan perusahaan yang
memiliki likuditas tinggi dianggap tidak menjadi pertimbangan yang kuat oleh
investor dalam memilih saham.
Rasio profitabilitas yang diukur menggunakan Return on Equity (ROE) mempunyai
pengaruh signifikan positif. Hal ini menunjukan perusahaan yang memiliki laba bersih
untuk pemegang saham yang tinggi memberikan ketertarikan investor.
Rasio pasar yang diukur menggunakan Price earning ratio mempunyai pengaruh tidak
signifikan negatif. Harga saham yang tinggi namun tidakmemberikan laba yang tinggi
membuat investor tidak menjadikan PER sebagai pertimbangan yang kuat oleh
investor dalam memilih saham.
Rasio aktivtas yang dikur menggunakan Total Asset Turnover mempunyai pengaruh
signifikan negatif. Pengaruh negatif ditimbulkan akibat nilai TATO yang tinggi tidak
diikuti dengan laba bersih yang tinggi sehingga menurunkan ketertarikan investor
tehadap saham perusahaan.

5.2. Saran
Dari semua hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan oleh
penulis, yaitu:
5.2.1. Untuk Perusahaan

1. Hasil penelitian ini menunjukan Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh positif
signifikan terhadap Harga saham. Oleh karena itu bagi perusahaan, Disarankan
penelitian ini dapat menjadikan DER sebagai pertimbangan dan evaluasi. Karena
DER merupakan variabel yang mempunyai pengaruh positif semakin tinggi DER
yang dihasilkan oleh perusahaan akan meningkatkan Harga saham perusahaan.
2. Hasil penelitian ini menunjukan Return on Equity mempunyai pengaruh positif
signifikan terhadap Harga saham. Oleh karena itu bagi perusahaan, disarankan
penelitian ini dapat menjadikan ROE sebagai evaluasi. Karena ROE merupakan
variabel yang mempunyai pengaruh signifikan positif. Semakin tinggi laba yang
dihasilkan oleh perusahaan untuk pemegang saham akan meningkatkan Harga saham
perusahaan, oleh sebab itu ROE dapat menjadi pertimbangan untuk investor dalam
memilih saham.
3. Hasil penelitian ini menunjukan TATO mempunyai pengaruh negatif signifikan
terhadap Harga saham. Oleh karena itu bagi perusahaan, disarankan penelitian ini
dapat menjadikan TATO sebagai pertimbangan dan evaluasi. Karena TATO
merupakan variabel yang mempunyai pengaruh signifikan negatif. Semakin tinggi
TATO yang dihasilkan oleh perusahaan untuk pemegang saham namun tidak
dibarengi oleh Net Income yang tingi akan menurunkan Harga saham perusahaan.
5.2.2. Untuk Investor

1. Hasil penelitian ini menunjukan DER mempunyai pengaruh positif signifikan
terhadap Harga saham, Oleh karena itu bagi Investor disarankan penelitian ini dapat
menjadi pertimbangan dalam memilih saham karena semakin tinggi nilai DER
mencerminkan penggunaan hutang yang tinggi namun pengawasan dalam
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pengelolaan dananya semakin ketat sehingga terhindar dari kesalahan dalam
penggunaan dana.
2. Hasil penelitian ini menunjukan ROE mempunyai pengaruh signifikan positif,
sehingga disarankan untuk investor untuk mempertimbangkan ROE dalam memilih
saham. Karena ROE yang tinggi mencerminkan laba yang dihasilkan perusahaan
untuk investor tinggi.
3. Hasil penelitian ini menunjukan TATO mempunyai pengaruh signifikan negatif,
sehingga disarankan investor untuk mempertimbangkan TATO dalam memilih
saham. Karena TATO yang tinggi harus di barengi dengan net income yang tinggi
agar laba yang dihasilkan perusahaan untuk investor juga tinggi.
5.2.3. Untuk penelitian selanjutnya

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk dapat meneliti faktor lain seperti GDP,
Inflasi, Suku bunga, Kurs, dan dari sisi fundamental perusahaan yang mempunyai pengaruh
terhadap Harga Saham. Karena Harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh variable yang
digunakan dalam penelitian saja.
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