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ABSTRACT 

 
This study aims to test, analyze, and conclude the influence of Return on Equity 

(ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Inflation, and Exchange Rates on the Company's Stock 

Prices which included in the LQ-45 index. This research was conducted during 2013-2017. 

The type data in this study is secondary data which is a collection of data obtained 

on Indonesia Stock Exchange and Bank Indonesia website. The selection of data samples 

using purposive sampling method and the result shows sample of 19 company stock which 

included in the LQ-45 index for 5 consecutive years (2013-2017). The analysis technique 

used in this study is panel data modeling (multiple linear regression analysis) with EViews 

analysis tool version 9. 

The results show that the ROE variable has a significant positive effect, the DER 

variable has a negative and significant influence, and the exchange rate has a positive and 

significant effect on the LQ-45 Share Price during 2013 s.d. 2017. 

Keyword :   Return to Equity, Debt to Equity Ratio,Exchange Rate, and Stock Price 

1. PENDAHULUAN 

Transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia masih relatif kecil jika dibanding 
transaksi saham di bursa negara-negara lain. Jika transaksi saham semakin besar dan likuid, 
diharapkan saham menjadi alternatif investasi yang semakin menarik. Saat ini jumlah investor 
di pasar modal Indonesia masih kurang dari 1% dibanding jumlah penduduk Indonesia atau 
hanya sekitar 500 ribu investor dari sekitar 255 juta penduduk. Pasar Modal Indonesia 
semestinya sudah bisa menjadi tempat investasi yang menarik bagi masyarakat Indonesia. 
Masyarakat Indonesia perlu dibiasakan berinvestasi agar tingkat pengembalian (return) di 
atas tingkat inflasi (KPEI Newsletter, edisi 1 Triwulan 2017). 

Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Di banyak negara, terutama 
di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal telah menjadi salah 
satu sumber kemajuan ekonomi. Sebab, pasar modal dapat menjadi sumber alternatif bagi 
perusahaan-perusahaan. Padahal, perusahaan-perusahaan ini merupakan salah satu agen 
produksi, yang secara nasional akan membentuk Gross Domestic Product (GDP). Atau 
dengan kata lain, berkembangnya pasar modal akan mendorong pula kemajuan ekonomi 
suatu negara. Satu keunggulan penting yang dimiliki pasar modal dibanding bank adalah, 
untuk mendapatkan dana sebuah perusahaan tidak perlu menyediakan agunan sebagaimana 
dituntut bank. Hanya dengan menunjukkan prospek yang baik, maka surat berharga tersebut 
akan laku dijual di pasar. Disamping itu, dengan memanfaatkan dana dari pasar modal, 
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perusahaan tidak perlu menyiapkan dana setiap bulan atau setiap tahun untuk membayar 
bunga. Sebagai gantinya memang perusahaan harus membayar dividen kepada investor. 
Hanya saja, tidak seperti bunga bank yang harus disediakan secara periodik dan teratur, baik 
perusahaan dalam keadaan merugi ataupun untung. Dividen tidak harus dibayarkan, jika 
memang perusahaan sedang menderita kerugian. Hal tersebut adalah keunggulan yang 
dinikmati oleh emiten. Bagi investor, menginvestasikan dananya di pasar modal juga 
mendapat keuntungan yang tidak bisa diberikan oleh bank, yaitu berupa pembayaran dividen 
yang bukan tidak mungkin bisa melampaui jumlah bunga yang dibayarkan oleh bank atas 
nilai investasi yang sama. Meskipun, keuntungan ini juga diiringi risiko yang tidak kecil. Dalam 
keadaan perusahaan sedang merugi misalnya, sering terjadi investor tidak mendapatkan hak 
dividennya (Widoatmodjo, 2012: 15-17). 

Secara formal pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen 
keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun 
modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan 
swasta. Sebelum melakukan suatu investasi, para investor perlu mengetahui dan memilih 
saham-saham mana yang dapat memberikan keuntungan paling optimal bagi dana yang 
diinvestasikan. Jika seseorang atau badan ingin berinvestasi dalam saham mereka perlu 
memperhatikan sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika harga saham, karena 
dapat dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang saham perusahaan yang 
layak untuk dipilih (Indrawati, Cipta, dan Yulianthini, 2014). 

Nilai perusahaan akan tercermin dalam nilai pasar sahamnya. Semakin tinggi harga saham 
semakin tinggi pula nilai perusahaan bagi perusahaan yang sudah go public karena nilai 
perusahaan dapat menunjukkan nilai aset yang dimiliki perusahaan seperti surat-surat 
berharga. Saham merupakan salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan. 
Tinggi rendahnya harga saham banyak dipengaruhi oleh kondisi emiten (Husaini, 2012). 

Perkembangan harga saham di pasar modal merupakan suatu indikator penting untuk 
mempelajari tingkah laku pelaku pasar yaitu investor. Investor akan mendasarkan keputusan 
investasinya pada informasi-informasi yang dimilikinya termasuk informasi akuntansi. Laporan 
laba rugi yang merupakan salah satu dari laporan keuangan perusahaan biasanya akan 
dijadikan sebagai dasar bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan 
dengan harapan dapat memperoleh return dalam bentuk dividen dan capital gain, karena 
laporan laba rugi merupakan ukuran tingkat keberhasilan kinerja perusahaan dalam 
memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya selama suatu periode (Sulia dan Rice, 2013).     

Laporan keuangan sangat berguna bagi investor untuk menentukan keputusan investasi 
yang terbaik dan menguntungkan. Berdasarkan analisis terhadap informasi laporan 
keuangan, investor bisa mengetahui perbandingan antara nilai intrinsik saham perusahaan 
dibanding harga pasar saham perusahaan bersangkutan, dan atas dasar perbandingan 
tersebut investor bisa membuat keputusan apakah membeli atau menjual saham 
bersangkutan (Tandelilin, 2016: 365). 

ROA dan ROE merupakan rasio keuangan yang banyak digunakan untuk mengukur kinerja 
perusahaan, khususnya menyangkut profitabilitas perusahaan. ROE mengukur kemampuan 
laba atas modal sendiri yang dimiliki (Darmadji dan Fakhruddin, 2011: 158). Kenaikan rasio 
ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi, para investor 
dapat menggunakan indikator ROE sebagai bahan pertimbangan dalam memilih saham atau 
menanamkan modalnya, karena rasio ini menunjukkan bahwa dengan kinerja manajemen 
meningkat maka perusahaan dapat mengelola sumber dana pembiayaan operasional secara 
efektif untuk menghasilkan laba bersih sehingga saham perusahaan banyak diminati investor 
(Husaini, 2012). 

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh ROE terhadap harga saham masih 
menunjukkan hasil yang tidak konsisten diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Indrawati, 
Cipta, dan Yulianthini (2014) menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif, hasil penelitian 
tersebut tidak sejalan dengan Ponggohong, Murni, dan Mangantar. (2016) yang menunjukkan 
bahwa ROE berpengaruh negatif. Hasil berbeda dijumpai oleh Wilianto (2012) yang 
menyebutkan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas yang mengukur kemampuan modal 
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sendiri perusahaan untuk dijadikan jaminan semua hutang perusahaan. DER yang tinggi 
menunjukkan hutang semakin besar dibandingkan dengan ekuitasnya, sehingga beban 
bunga dan ketergantungan modal perusahaan terhadap pihak luar juga semakin besar (Dewi 
dan Wahyudi, 2012). Rasio ini dicari dengan cara membandingkan seluruh utang, termasuk 
utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 
disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini 
berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang 
(Kasmir, 2017: 157-158).  

Hasil penelitian terdahulu mengenai DER terhadap harga saham masih diwarnai berbagai 
perbedaan diantaranya hasil pengujian yang dilakukan oleh Wilianto (2012) menunjukkan 
bahwa DER memiliki pengaruh negatif. Hal senada tidak dijumpai oleh Julia dan Diyani 
(2015) yang menemukan bahwa DER memiliki pengaruh positif. Hasil yang berbeda 
ditampilkan oleh Ramdhani (2013) yang menunjukkan bahwa DER tidak memiliki pengaruh 
terhadap harga saham.    

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi harga saham yaitu, faktor mikro ekonomi dan 
faktor makro ekonomi. Faktor mikro ekonomi adalah faktor-faktor ekonomi yang berkaitan 
dengan kondisi internal perusahaan. Faktor makro ekonomi adalah faktor-faktor ekonomi 
yang berada di luar perusahaan dan mempengaruhi naik turunnya kinerja perusahaan 
(Rakasetya, Darmanto, dan Dzulkirom, 2013). 

Investor mempunyai berbagai pertimbangan untuk memutuskan sebuah investasi saham di 
pasar modal. Fluktuasi harga saham yang tidak menentu dan mengandung risiko 
menyebabkan ketidakpastian investor dalam menentukan keputusan investasinya. Faktor lain 
yang turut mempengaruhi harga saham adalah faktor makro ekonomi suatu negara seperti 
pertumbuhan ekonomi, inflasi, faktor stabilitas politik dan faktor keamanan. Suatu negara 
yang tidak bisa menjamin keamanan bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu 
negara maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor dalam berinvestasi sehingga 
dapat mempengaruhi kinerja pasar modal terutama akan berpengaruh pada harga saham 
(Priatinah dan Kusuma, 2012). 

Kurs atau nilai tukar atau exchange rate adalah nilai dari satu mata uang terhadap mata 
uang yang lain (Lukisto dan Anastasia, 2014). Informasi nilai tukar rupiah terhadap US Dollar 
umumnya sangat diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, karena US Dollar 
cenderung digunakan oleh perusahaan secara umum untuk melakukan pembayaran bahan 
produksi dan transaksi bisnis-bisnis lainnya. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya 
berpengaruh terhadap laba suatu perusahaan, karena perusahaan yang menggunakan bahan 
produksi dari luar negeri akan mengalami peningkatan nilai hutang apabila nilai rupiah 
terhadap mata uang asing menurun atau terdepresiasi, nilai tukar juga sangat berpengaruh 
bagi perusahaan yang ingin melakukan investasi, karena apabila pasar valuta asing (valas) 
lebih menarik daripada pasar modal maka umumnya investor akan beralih investasi ke pasar 
valas, oleh karena itu perubahan nilai tukar akan berpengaruh terhadap harga saham di pasar 
modal (Manurung, 2016). 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Kurs Rupiah/Dollar Amerika terhadap harga 
saham juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Munib (2016) dengan hasil kurs memiliki 
pengaruh positif terhadap harga saham. Hal tersebut tidak ditemukan pada penelitian yang 
dilakukan oleh Rohmanda, Suhadak, dan Topowijono (2014) yang menemukan bahwa kurs 
memiliki pengaruh negatif. Sementara Julia dan Diyani (2015) dalam penelitiannya 
menunjukkan bahwa kurs tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Jauhari (2014) yang 
berjudul “Pengaruh Faktor Fundamental Dan Makro Ekonomi Terhadap Harga Saham Pada 
Perusahaan Industri Properti Di Bursa Efek Indonesia” dan Julia dan Diyani (2015) yang 
berjudul “Pengaruh Faktor Fundamental Keuangan Dan Makroekonomi Terhadap Harga 
Saham”. Pada  penelitian kali ini penulis mengambil empat variabel independen yaitu ROE, 
DER, Inflasi dan Kurs. Variabel dependen pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Jauhari (2014) adalah harga saham industri properti dengan periode pengamatan pada tahun 
2009-2012, Julia dan Diyani (2015) meneliti harga saham 13 institusi keuangan pada tahun 
2009-2012. Sedangkan penelitian yang penulis akan lakukan adalah pada harga saham 
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perusahaan LQ45 selama  tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 (2013-2017).           

Berdasarkan perbedaan-perbedaan hasil temuan penelitian tersebut di atas menjadi alasan 
yang kuat bagi penulis untuk melakukan pengkajian mendalam yang menganalisis masalah 
faktor-faktor apakah yang secara signifikan mempengaruhi harga saham perusahaan LQ45 
sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh ROE, 
DER, dan Kurs terhadap Harga Saham Perusahaan LQ45 Periode 2013-2017”. 

2. LANDASAN TEORI  

Teori Investasi 

Menurut Tandelilin (2016: 2) Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber 
daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan 
di masa mendatang. 

Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Investor pada umumnya 
bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (individual/retail investors) dan 
investor institusional (institutional investors). Investor individual terdiri dari individu-individu 
yang melakukan aktivitas investasi. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari 
perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana (bank dan lembaga simpan 
pinjam), lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi (Tandelilin, 2016: 2-3). 

Pengertian dan Instrumen Pasar Modal 

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak 
yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Sedangkan tempat 
dimana terjadinya jual-beli sekuritas disebut dengan bursa efek. oleh karena itu, bursa efek 
merupakan arti dari pasar modal secara fisik. Untuk kasus di Indonesia terdapat satu bursa 
efek yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejak tahun 2007, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa 
Efek Surabaya (BES) bergabung dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) 
(Tandelilin, 2016: 26). 

Berbagai sekuritas jangka panjang yang saat ini diperdagangkan di pasar modal 
Indonesia antara lain adalah saham biasa dan saham preferen, obligasi perusahaan dan 
obligasi konversi, obligasi negara, bukti right, waran, kontrak opsi, kontrak berjangka, dan 
reksadana. Sekuritas di pasar modal ini mempunyai karakteristik berjatuh tempo lebih dari 
satu tahun untuk secara mudahnya dibedakan dengan sekuritas di pasar uang yang berjatuh 
tempo kurang dari satu tahun (Tandelilin, 2016: 29). 

Teori Signaling  

Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton, dan Holmes (2010: 375-376) menjelaskan  pada 
studi pasar modal, manajer diasumsikan untuk menyediakan informasi sebagai dasar 
pengambilan keputusan investor. Dengan demikian, setiap perubahan dalam metode 
akuntansi seharusnya berarti terjadi perubahan informasi akuntansi dan keputusan investasi 
sebaiknya berubah. Sebaliknya, perubahan pada keputusan investasi seharusnya tercermin 
pada harga saham atau pada volume perdagangan dan volatilitas. 

menurut Suwardjono (2011: 490) laba akuntansi yang diumumkan via statement 
keuangan merupakan salah satu signal dari himpunan informasi yang tersedia bagi pasar 
modal. Walaupun hipotesis pasar efisien mengisyaratkan bahwa tidak seorangpun akan 
memperoleh return lebih banyak atas pengetahuannya terhadap laba, penelitian empiris 
menunjukkan bahwa laba (per saham) yang diumumkan via statement keuangan mempunyai 
dampak terhadap harga saham. Oleh karena itu, sebagaimana telah dibahas sebelum ini, data 
laba juga sangat diperlukan oleh investor untuk memprediksi laba dan harga masa datang. 

Pengaruh ROE terhadap Harga Saham 

Perubahan penghasilan secara langsung berkaitan dengan perubahan harga saham. 
Untuk menilai perkiraan pendapatan, investor sering mempertimbangkan tingkat pertumbuhan 
pendapatan, yang merupakan produk ROE dan tingkat retensi pendapatan (Jones, Utama, 
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Frensidy, Ekaputra, dan Budiman, 2009: 438). Return On Equity (ROE) merupakan imbal 
hasil atas ekuitas. Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi 
berdasarkan nilai buku pemegang saham. ROE yang tinggi seringkali mencerminkan 
penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif 
tetapi dengan tingkat utang yang rendah. Artinya ROE yang tinggi menjelaskan bahwa 
perusahaan telah memanfaatkan modal pemegang saham dengan baik untuk memperoleh 
laba. Sehingga nilai ROE juga dapat mempengaruhi minat investor dan kemudian 
berpengaruh pada harga saham (Faitullah, 2016). Penjelasan tersebut diperkuat dengan hasil 
penelitian dari Indrawati, Cipta, dan Yulianthini (2014) yang menunjukkan bahwa ROE 
memiliki pengaruh positif. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang digunakan untuk 
melihat hubungan antara ROE dan Harga Saham adalah sebagai berikut: 

H1: ROE berpengaruh positif terhadap Harga Saham.  

Pengaruh DER terhadap Harga Saham 

Salah satu aspek yang dinilai dalam mengukur kinerja perusahaan adalah aspek leverage 
atau utang perusahaan. Utang merupakan komponen penting perusahaan khususnya 
sebagai salah satu sarana pendanaan. Sering terjadi penurunan kinerja perusahaan 
disebabkan besarnya utang yang dimiliki perusahaan sehingga kesulitan dalam memenuhi 
kewajiban tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 2011: 158). Leverage yang tinggi serta 
ketidakselarasan (mismatch) antara likuiditas aset dengan liabilitas menyebabkan institusi 
keuangan secara khusus rentan terhadap krisis kepercayaan. Jika penilaian atas portofolio 
mereka turun, akan terjadi ‘penarikan besar-besaran (run)’ atas aset, karena setiap investor 
berusaha menjadi yang pertama untuk menarik dananya (Bodie, Kane, dan Marcus, 2014: 
21). Sharpe, Alexander, dan Bailey (2006: 283) mengatakan bahwa Rasio leverage 
menunjukkan sejauh mana modal perusahaan dibiayai dengan utang dibandingkan dengan 
ekuitas. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak pembiayaan datang dari sumber 
utang. Sebagai akibatnya, lebih banyak risiko usaha yang ditanggung oleh kreditur. Rasio 
leverage yang paling terkenal adalah rasio total-debt-to-stakeholders equity (utang total atas 
ekuitas pemegang saham). Sputra (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa apabila 
DER tinggi, hal ini menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan 
hutang-hutang relatif terhadap ekuitas. Semakin tinggi DER mencerminkan risiko perusahaan 
relatif tinggi karena perusahaan dalam operasi relatif tergantung terhadap utang dan 
perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga hutang akibatnya para investor 
cenderung menghindari dan tidak tertarik dengan saham-saham perusahaan yang memiliki 
nilai DER yang tinggi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Wilianto (2012) yang 
menunjukkan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap harga saham. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, hipotesis yang digunakan untuk melihat hubungan antara DER dan 
Harga Saham adalah sebagai berikut: 

H2: DER berpengaruh negatif terhadap Harga Saham. 

Pengaruh Pengaruh Kurs terhadap Harga Saham 

Pada umumnya perdagangan antar negara dapat berlangsung jika dimungkinkan 
menukar mata uang suatu negara menjadi mata uang negara lain. Kurs valuta asing adalah 
harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain 
(Agustina dan Sumatrio, 2014). Dampak melemahnya nilai tukar terhadap harga saham di 
pasar modal memang dimungkinkan, mengingat sebagaian besar perusahaan yang go public 
di Bursa Efek Indonesia mempunyai utang luar negeri dalam bentuk valuta asing. Di samping 
itu produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan publik tersebut banyak menggunakan 
bahan yang memiliki kandungan impor tinggi (Cahya, Suwendra, dan Yudiaatmaja, 2015). 
Dalam matriks hubungan beberapa Faktor ekonomi terhadap profitabilitas perusahaan 
(Harianto, et. al. 1998 hal. 158 dalam Tandelilin, 2016: 343-344) dikatakan bahwa 
“Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing akan menurunkan biaya impor bahan 
baku untuk produksi, dan akan menurunkan tingkat suku bunga”. Menurut Delong dan Onley 
(2006: 176) ketika tingkat suku bunga riil turun, bisnis menemukan investasi lebih murah dan 
juga berinvestasi lebih banyak. Hal yang sama yang menentukan nilai investasi bergerak 
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bersama. Dengan demikian, apabila kurs rupiah menguat terhadap USD (nominal kurs 
menurun) maka hal ini dapat berpengaruh pada kenaikan harga saham di lantai bursa. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang digunakan untuk melihat hubungan antara 
Kurs dan Harga Saham adalah sebagai berikut: 

H3: Kurs berpengaruh positif terhadap Harga Saham. 

3. METODE PENELITIAN 
 

Dapat penulis sampaikan bahwa penelitian ini mengambil objek harga saham perusahaan 
yang sudah terdaftar di lantai Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam indeks LQ45 secara 
beruntun selama periode tahun 2013-2017. Berdasarkan sumber data yang digunakan, 
penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 
sumber yang menerbitkan dan bersifat siap pakai (Wijaya, 2013: 19). Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian pengujian hipotesis kausal dengan dimensi tema yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah mengenai harga saham dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
dari sisi fundamental (ROE dan DER) maupun variabel makro ekonomi (Kurs). 

Seluruh informasi data yang digunakan yakni ringkasan kinerja perusahaan (ROE, DER, 
dan harga penutupan) diunduh langsung dari laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), 
sedangkan informasi kurs Rupiah terhadap USD diperoleh dari laman Bank Indonesia 
(www.bi.go.id) selama periode penelitian yakni tahun 2013 sampai 2017. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang 
termasuk ke dalam indeks LQ45 selama periode tahun 2013-2017. Namun tidak seluruh 
populasi digunakan dalam penelitian ini melainkan menggunakan sampel. Teknik pemilihan 
sampel yang digunakan yakni purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah harga 
saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 dengan kriteria: 
1. Memberikan informasi keuangan perusahaan secara lengkap seperti laporan keuangan 

disertai rasio-rasio keuangan.  
2. Masuk dalam indeks LQ45 selama periode tahun 2013-2017 secara beruntun. 
3. Tidak melalukan stock split selama periode tahun 2013-2017. 

Berdasarkan kriteria diatas, terpilih 20 sampel saham perusahaan yang sesuai dengan 
kriteria dalam penelitian ini. 
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Operasionalisasi Variabel 

Tabel  
Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Formulasi Scale 

1. Harga 
Saham 
(HS) 

Harga saham perusahaan yang 
dimaksud yakni rata-rata harga 
saham penutupan (closing 
price/CP)selama 12 bulan pada 
setiap tahun yang diteliti oleh 
penulis yaitu pada tahun  2013 s.d. 
2017 

HS =
∑ 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝐽𝑎𝑛−𝐷𝑒𝑠 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡

12
 

Nominal  

2. ROE Return on Equity (ROE) adalah 
tingkat pengembalian akuntansi 
yang pemegang saham dapatkan 
pada bagian mereka dari total 
modal yang digunakan untuk 
membiayai perusahaan (Jones, 
Utama, Frensidy, Ekaputra, dan 
Budiman, 2009: 422). 

ROE

=
laba bersih setelah bunga dan pajak

jumlah modal sendiri
x 100% 

Rasio 

3. DER Rasio utang terhadap ekuitas (debt 
to equity ratio-DER) merupakan 
rasio yang mengukur sejauh mana 
besarnya utang dapat ditutupi oleh 
modalnya sendiri. Rasio ini dapat 
dihitung sebagai berikut (Darmadji 
dan Fakhruddin, 2011: 158) 

DER= 
Total Utang 

Ekuitas
 

Rasio 

4. Kurs Simorangkir dan Suseno (2004: 4) 
mengatakan bawah Nilai tukar 
mata uang atau yang sering disebut 
dengan kurs adalah harga satu unit 
mata uang asing dalam mata uang 
domestik atau dapat juga dikatakan 
harga mata uang domestik 
terhadap mata uang asing. 

Kurs Tengah= 
Kurs jual + Kurs Beli

2
 

Rasio 

 
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Berikut 

ini merupakan bentuk model yang digunakan sebagai berikut: 

HSit = x0 + x1ROEit + x2DERit + x3Kursit + Ɛit  
Keterangan : 

HS  = Harga Saham 
x0  = Konstanta 
x1-x3  = Koefisien variabel independen 
ROE  = Return on Equity 
DER  = Debt to equity ratio 
Ɛ  = estimasi eror 
i  = cross section indentifiers 
t   = time series identifiers 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel sebagai perangkat untuk menguji 
pengaruh ROE, DER, dan Kurs terhadap Harga Saham. Ada beberapa keuntungan yang 
diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel yang merupakan gabungan 
dua data time series dan cross section mampu menyediakan data lebih banyak sehingga akan 
menghasilkan degree of  freedom yang lebih banyak. Kedua, menggabungkan informasi data 
time series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika masalah 
penghilangan variabel (omitted-variabel) (Widarjono, 2016: 353).  
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4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Tabel 4.1  

Penentuan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

Memberikan informasi keuangan perusahaan secara 

lengkap seperti laporan keuangan disertai rasio-rasio 

keuangan.yang terdaftar di BEI periode 2013-2017  

45 

Masuk dalam indeks LQ45 selama periode tahun 2013-

2017 secara beruntun 

24 

Jumlah Sampel Akhir 19 

Periode Pengamatan 2013-2017 (tahunan) 5 

Jumlah Pengamatan 95 

Sumber: Data diolah penulis (2018) 

Adapun rangkaian pembahasan adalah sebagai berikut: analisis statistik deskriptif, 

penentuan model regresi data panel (Uji Chow dan Uji Hausman), uji asumsi klasik (Uji 

Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi), analisis regresi 

linier berganda serta analisis dan implikasi manajerial. 

Analisis Statistik Deskriptif  

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 Harga 

Saham 

ROE DER Kurs 

Mean  8.719824 0.204386  1.36851 9.427366 

Median 8.746981 0.144500 0.780000 9.496145 

Maximum  11.17184 1.358500 7.110000 9.502220 

Minimum 6.539466 0.028700 0.150000 9.255227 

Standar Deviasi 1.19302568 0.262438 1.637423 0.098049 
        Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2018) 

 Berdasarkan tabel hasil uji di atas,  Nilai maksimum harga saham adalah sebesar 11.17184 

atau sebesar Rp 71.100,- yakni saham perusahaan Gudang Garam pada tahun 2017, 

sedangkan nilai minimum sebesar 6.539466 atau sebesar Rp 692,- milik saham perusahaan 

Lippo Karawaci. Nilai maksimum ROE adalah sebesar 1.358500 atau sebesar 135,85% 

dimiliki oleh perusahaan Unilever pada tahun 2016, sedangkan nilai minimum sebesar 

0.028700 atau sebesar 2,87% milik perusahaan Lippo Karawaci pada tahun 2016. Nilai 

maksimum DER adalah sebesar 7.110000 dimiliki oleh PT Bank BNI pada tahun 2013, 

sedangkan nilai minimum sebesar 0.150000 terdapat pada perusahaan Indocement Tunggal 

Prakasa pada tahun 2016. Nilai maksimum Kurs adalah sebesar 9.502220 atau sebesar Rp 

13.389 terjadi pada tahun 2015, sedangkan nilai minimum sebesar 9.255227 atau sebesar Rp 

10.459 terjadi pada tahun 2013  
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Penentuan Model Regresi Data Panel 

Uji Chow 

Hasil Uji Chow 
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 234.373878 (18,72) 0.0000 

Cross-section Chi-square 388.316869 18 0.0000 
     

     
Sumber: Data dioleh penulis dengan aplikasi Eviews  9 (2018) 

Berdasarkan tabel di atas dengan membandingkan antara probabilitas Cross Section Chi-

Square dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%), menunjukkan nilai Cross Section Chi-

Square kurang dari tingkat signifikansi (0,0000 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Ho (menggunakan common effect) ditolak dan dilakukan uji selanjutnya yaitu Uji Hausman. 

Uji Hausman 

 Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.000000 4 1.0000 
     
     

Sumber: Data dioleh penulis dengan aplikasi Eviews 9 (2018) 

 
Tabel 4.5 di atas menunjukkan nilai probabilitas Cross-section random sebesar 1.0000. 

Nilai probabilitas berada di atas kriteria batasan Cross-Section Random dalam penelitian ini 

yaitu 0,05. Sehingga dapat diputuskan bahwa Ho (menggunakan model Random Effect) 

diterima dan Ha (menggunakan model Fixed Effect) ditolak atau dengan kata lain model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Random Effect. 
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Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
Hasil Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

12

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Series: Standardized Residuals

Sample 2013 2017

Observations 95

Mean       1.74e-15

Median  -0.027548

Maximum  2.502268

Minimum -1.871948

Std. Dev.   1.088585

Skewness   0.296681

Kurtosis   2.291614

Jarque-Bera  3.379979

Probability  0.184521

 
Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 

Berdasarkan hasil output aplikasi eviews 9 sebagaimana terdapat pada gambar di atas, 

menujukkan bahwa data penelitian terdistribusi dengan normal dengan jumlah observasi 

sebanyak 95. Hal ini ditunjukkan dari nilai probabilitas sebesar 0,1844521. Salah satu cara 

untuk menyimpulkan sebuah data dikatakan berdistribusi normal atau tidak yakni dengan 

melihat nilai probabilitasnya. Apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 atau 5% maka 

data berdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

Hasil Uji Multikolinieritas 
 

 ROE DER KURS 

ROE  1.000000  0.161676 -0.080832 

DER  0.161676  1.000000 -0.035800 

KURS -0.080832 -0.035800  1.000000 
Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 

Berdasarkan gambar di atas terlihat koefisien korelasi pada masing-masing variabel 

independen tidak ada yang memiliki nilai absolut di atas 0,80 atau dengan kata lain tidak 

terjadi multikolinieritas. 
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Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: LOG(RES2)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 08/13/18   Time: 14:28   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 95  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 19.24448 17.49375 1.100078 0.2749 

ROE -3.147791 3.921497 -0.802701 0.4248 

DER -0.344508 0.519967 -0.662559 0.5097 

KURS -2.039022 1.797285 -1.134501 0.2603 
     
     

Sumber:Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 

Berdasarkan hasil output program EViews di atas, dapat kita simpulkan bahwa pada data 

penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas karena seluruh nilai probabilitas pada 

variabel independen memiliki nilai diatas 0,05 (5%) atau tidak signifikan. 

Uji Autokorelasi 

Dengan jumlah sampel sebanyak 95 (n=95) dan variabel independen sebanyak tiga variabel 
(k=3) serta tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5% maka berdasarkan tabel 
Durbin  Watson nilai dL = 1.6015 dan dU = 1.7316. Sehingga, pengambilan keputusan ada 
atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut: 

Keputusan Autokorelasi Durbin-Watson d 

autokorelasi 

Positif 

ragu-ragu tidak ada 

autokorelasi 

ragu-ragu autokorelasi 

negatif 

     

      

0 dL dU 2          4 – dU   dL            4 

1,6015          1.7316                    2.2684           1,6015 

Sedangkan hasil pengujian menggunakan program EViews 9 adalah sebagai berikut: 
 

Hasil Uji Autokorelasi 
     
     R-squared 0.362853     Mean dependent var 0.535078 

Adjusted R-squared 0.341849     S.D. dependent var 0.197356 

S.E. of regression 0.160108     Sum squared resid 2.332745 

F-statistic 17.27475     Durbin-Watson stat 1.552801 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 

 
Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi pada gambar di atas, menunjukkan bahwa nilai Durbin-

Watson sebesar 1.552801. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini 

mengandung autokorelasi positif. Terdapat upaya yang dapat dilakukan pada data penelitian 
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yang mengandung masalah autokorelasi yakni dengan mengikuti pola autoregresif tingkat 

pertama AR(1). Namun dikarenakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Random Effect, penyembuhan menggunakan AR(1) tidak dapat dilakukan. Konsekuensi dari 

masalah autokorelasi adalah estimator dari metode OLS masih linier, tidak bias tetapi tidak 

mempunyai varian yang minimum (Widarjono, 2016: 146). 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Hasil Uji Regresi Berganda Model Random Effect 

Dependent Variable: SAHAM   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 08/13/18   Time: 15:07   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 19   

Total panel (balanced) observations: 95  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.715100 1.880245 1.975859 0.0512 

ROE 2.667848 0.395104 6.752261 0.0000 

DER -0.126246 0.053635 -2.353787 0.0207 

KURS 0.491360 0.191922 2.560202 0.0121 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.165166 0.9815 

Idiosyncratic random 0.160177 0.0185 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.362853     Mean dependent var 0.535078 

Adjusted R-squared 0.341849     S.D. dependent var 0.197356 

S.E. of regression 0.160108     Sum squared resid 2.332745 

F-statistic 17.27475     Durbin-Watson stat 1.552801 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
         Sumber: Data diolah penulis menggunakan Eviews 9 (2018) 

 
Berdasarkan output EViews di atas, diperoleh persamaan sebagai berikut: 

lnHS=  3,7151 + 2,667848 ROE – 0,126246 DER + 0,49136 lnKurs 
 
Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Berdasarkan gambar di atas, nilai koefisien determinasi (Adjusted R-squared) adalah 

sebesar 0,341849. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen pada model penelitian 

(ROE, DER, dan Kurs) mampu menjelaskan perubahan pada variabel dependen (Harga 

Saham) sebesar 34,1849% sedangkan sisanya sebesar 65,8151% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak terdapat pada model penelitian yang penulis teliti. 

Pengaruh ROE Terhadap Harga Saham 

 ROE merupakan salah satu rasio yang menggambarkan profitabilitas perusahaan yang 
diukur dari keuntungan tahun berjalan dibagi jumlah total ekuitas sebuah perusahaan. 
Semakin tinggi ROE merupakan salah satu cerminan atas tingginya profit yang dihasilkan oleh 
sebuah perusahaan atau dengan kata lain perusahaan memiliki kinerja yang baik untuk 
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menghasilkan laba. Untuk perusahaan go public, semakin tinggi ROE merefleksikan besarnya 
dividen yang akan didapat oleh setiap pemegang saham (misal seluruh keuntungan dibagikan 
kepada pemilik saham).  
 Bagi investor yang lebih menyukai berinvestasi jangka panjang, sudah barang tentu 
akan melakukan analisis fundamental perusahaan terutama melihat seberapa besar profit 
yang dihasilkan. Pada era digital sekarang ini, informasi mengenai fundamental perusahaan 
dapat dengan mudah diakses dan dilihat oleh calon investor baik dari laporan tahunan yang 
dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri atau melalui ringkasan kinerja perusahaan yang 
diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Bagi Investor fundamentalis, mereka akan 
memperhitungkan seberapa besar penghasilan yang akan didapat dari dana yang sudah 
diinvestasikannya dengan melihat ROE. Oleh karena itu, para investor akan sensitif terhadap 
perubahan ROE. Dengan sensitivitas tersebut otomatis akan mempengaruhi harga saham di 
lantai bursa. Semakin tinggi ROE perusahaan, para investor akan semakin yakin untuk 
menginvestasikan dananya. Sebagaimana hukum jual beli, semakin banyak investor yang 
mencari perusahaan dengan nilai ROE yang tinggi maka semakin tinggi pula harga saham 
yang ditawarkan di lantai bursa.   
 Apabila dikaitkan pada penelitian ini, nilai probabilitas dari variabel ROE adalah 
sebesar 0,0000 ≤ 0,05 mengindikasikan bahwa ROE memiliki pengaruh positif yang signifikan, 
dengan nilai koefisien sebesar +2,667848. Semakin tinggi ROE semakin tinggi pula harga 
saham yang terbentuk di lantai bursa. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan arah pengaruh 
yang sudah disusun oleh penulis. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat para peneliti 
sebelumnya yakni Rakasetya, Darminto, dan Dzulkirom (2013) dan Julia dan Diyani (2015). 

Pengaruh DER Terhadap Harga Saham 

Secara teori, DER merupakan salah satu rasio leverage yang menggambarkan seberapa 
besar total hutang yang ditanggung oleh modal sendiri. Dengan melihat DER stakeholders 
dapat dengan mudah menyimpulkan apakah sebuah perusahaan memiliki modal yang cukup 
untuk menutupi hutangnya.  

Sebagian besar investor memperhatikan DER sebuah perusahaan dikarenakan hal ini 
akan mempengaruhi seberapa besar dividen yang akan didapatkan. Pengaruhnya terhadap 
dividen yakni dengan semakin tinggi DER otomatis utang yang dimiliki perusahaan cukup 
besar, dengan demikian dalam jangka panjang diperlukan cash flow yang cukup banyak untuk 
keperluan biaya bunga dan pokok hutang yang harus dibayarkan kepada kreditor. 
Pembayaran hutang tersebut tidak lain berasal dari sebagian keuntungan yang didapatkan 
selama tahun berjalan. Investor akan menilai bahwa hal ini bukan merupakan hal yang 
menguntungkan karena terdapat “jatah” yang seharusnya didapatkan oleh pemegang saham 
namun digunakan untuk pembayaran hutang. Selain itu, investor jangka panjang juga menilai 
bahwa perusahaan dengan DER tinggi bukan merupakan sasaran yang pas untuk 
berinvestasi karena memiliki risiko yang tinggi. Risiko dimaksud datang dari kemungkinan 
perusahaan untuk tidak mendapatkan laba atau mengalami kerugian. Dari sisi hukum, apabila 
perusahaan memutuskan untuk likuidasi hal pertama yang akan dibayarkan adalah hutang 
bukan modal.  Hal ini jelas akan mempengaruhi harga saham, perusahaan dengan nilai DER 
yang tinggi menjadi kurang peminatnya. Kembali lagi pada hukum jual beli, semakin kurang 
peminat sebuah saham maka semakin rendah pula harga yang terbentuk di lantai bursa.      

Pada penelitian ini, nilai probabilitas dari variabel DER adalah sebesar 0,0207 ≤ 0,05 
mengindikasikan bahwa DER memiliki pengaruh yang signifikan negatif, dengan nilai koefisien 
sebesar –0,126246. Semakin tinggi DER semakin rendah harga saham yang terbentuk di 
lantai bursa. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan arah pengaruh yang telah disusun oleh 
penulis. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat para peneliti sebelumnya yakni Wilianto 
(2012), Dewi dan Wahyudi (2012), dan Rakasetya, Darminto, dan Dzulkirom (2013).   

Pengaruh Kurs Terhadap Harga Saham 

Kurs Rupiah terhadap USD merupakan perbandingan nilai mata uang rupiah terhadap 
mata uang Dollar Amerika. Dampak perubahan Kurs lebih banyak dirasakan secara langsung 
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oleh perusahaan multinasional. Namun bukan berarti tidak berdampak pada perekonomian 
dalam negeri secara menyuluruh. Tingginya nilai Rupiah terhadap USD merupakan salah satu 
sinyal bahwa perekonomian dalam negeri sedang bergerak aktif menghasilkan barang/jasa 
baik untuk konsumsi dalam negeri ataupun luar negeri (ekspor). Apabila kondisi tersebut 
terjadi, maka pendapatan atas hasil barang dan jasapun meningkat. Hal ini mendorong 
investor untuk melakukan ekspansi atas dana yang dimilikinya. Investasi yang umum 
dilakukan adalah dengan membeli saham di lantai bursa. Semakin banyak investor yang 
menempatkan dananya di lantai bursa, semakin tinggi pula harga saham yang terbentuk oleh 
mekanisme pasar.  

Berdasarkan hasil penelitian, nilai probabilitas dari variabel kurs adalah sebesar 0,0121 ≤ 
0,05 mengindikasikan bahwa Kurs memiliki pengaruh yang signifikan positif, dengan nilai 
koefisien sebesar +0,49136. Hal ini sesuai dengan pemaparan arah pengaruh yang telah 
disusun oleh penulis. Bukan hal yang pertama kali muncul bahwa hasil penelitian Kurs 
terhadap harga saham berpengaruh signifikan dan positif, sebelumnya Munib (2016) juga 
mendapat hasil yang sama. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa penguatan nilai USD 
terhadap harga saham tahun 2012-2015 disebabkan oleh mulai membaiknya perekonomian 
Amerika pada tahun-tahun tersebut, selain itu perlambatan ekonomi China yang merupakan 
Negara tujuan ekspor Indonesia juga berdampak pada menguatnya nilai Kurs USD terhadap 
Rupiah. Apabila dilanjutkan pada dua tahun berikutnya (2016-2017), terdapat pergantian 
presiden Amerika yang sedikit banyak akan berdampak pada perekonomian global. Di sisi 
lain, peningkatan harga-harga saham di lantai bursa juga bisa dikaitkan dengan perilaku para 
spekulan/investor yang memiliki simpanan valuta asing (valas) dalam bentuk USD cukup 
banyak. Dengan dimilikinya valas tersebut, investor akan diuntungkan apabila dapat menjual 
valas dimaksud. Selanjutnya, hasil penjualan valas tersebut dialihkan ke dalam investasi di 
pasar modal. Hal ini yang dapat memicu peningkatan harga saham yang diakibatkan oleh 
tingginya kurs USD terhadap Rupiah. 

Implikasi Manajerial 

Dalam penelitian ini terdapat variabel profitabilitas yang diwakili oleh variabel ROE. 
Berdasarkan hasil penelitian, ROE memiliki pengaruh yang positif terhadap harga saham, hal 
ini jelas merupakan indikator yang terus perlu dijaga konsistensinya. Dengan nilai ROE yang 
tinggi secara tidak langsung menampilkan profil perusahaan yang berkinerja baik. Suatu saat 
ketika perusahaan membutuhkan dana dengan jalan IPO, apabila nilai ROE perusahaan 
dipertahankan pada nilai yang tinggi maka mendapatkan dana yang besar dari investor 
bukanlah hal yang sulit atau bahkan tidak menutup kemungkinan mendapatkan keuntungan 
dalam bentuk agio saham. Akan tetapi, mempertahankan nilai ROE perusahaan bukanlah hal 
yang mudah karena perusahaan terus dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan 
iklim industri yang terus berkembang ataupun menyesuaikan diri dengan kebutuhan perilaku 
konsumen. Apabila dilihat kembali data yang diteliti, dari hasil rata-rata ROE adalah sebesar 
0.204386 atau sebesar 20,4386 %. Hal ini menunjukan nilai yang tinggi, karena di setiap 
rupiah modal yang ditanamkan mengandung 0.204386 laba. 
 Pada variabel lain yakni DER, merupakan variabel yang dipilih untuk mewakili rasio 
leverage. Berdasarkan hasil penelitian, DER memiliki pengaruh negatif terhadap harga 
saham. Secara teori, hal ini merupakan sesuatu yang wajar terjadi karena perusahaan dengan 
tingkat hutang yang tinggi akan menyurutkan niat investor untuk membeli saham yang 
ditawarkan di lantai bursa. Perusahaan dengan nilai DER tinggi dianggap kurang menarik 
karena memiliki risiko yang lebih besar. Namun bukan berarti memiliki utang yang besar 
adalah suatu hal yang buruk. Dari sisi perusahaan, mencari pendanaan dalam bentuk hutang 
baik dari bank atau menerbitkan obligasi adalah hal yang wajar ketika laba potensial muncul 
akan tetapi sumber daya yang dimiliki terbatas. Selain itu, mencari pendanaan dalam bentuk 
hutang jumlah dana yang didapatkan bersifat lebih pasti dibandingkan menerbitkan saham 
baru. Namun kembali lagi, perlu dipertimbangkan bagaimana kinerja perusahaan ketika 
memutuskan untuk berhutang. Hal ini perlu diperhatikan karena terkait dengan kemampuan 
perusahaan dalam pembayaran angsuran hutang (apabila meminjam dari bank) ataupun 
pembayaran bunga yang sudah dijanjikan (apabila menerbitkan obligasi). Rata-rata DER pada 
sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah sebesar 1.368581, angka tersebut tidak terlalu 



15 

Indonesia Banking School 

Analisis Pengaruh ROE, DER…, Gilang Oktario W, Mnj-IBS,2018 
 

tinggi namun perlu diwaspadai karena seluruh utang tersebut belum dapat di-cover oleh modal 
sendiri yang dimiliki. 
 Variabel yang terakhir adalah kurs, yang merupakan salah satu variabel makro ekonomi. 
Berdasarkan hasil penelitian, Kurs memiliki pengaruh positif terhadap harga saham atau 
dengan kata lain ketika Kurs USD menguat terhadap rupiah (depresiasi) harga saham 
meningkat. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar investor di Indonesia merupakan 
investor asing. Berdasarkan berita pers yang disampaikan KSEI pada 11 Agustus 2017, per 
29 juli tahun 2016 komposisi kepemilikan saham investor asing adalah sebanyak  64% dan 
pada 31 Juli 2017 sebanyak 53% investor saham adalah investor asing. Kenaikan nilai tukar 
USD dimanfaatkan oleh para investor asing untuk menempatkan dananya dalam bentuk 
Saham karena dianggap dapat lebih menguntungkan. Namun tidak menutup kemungkinan 
juga bahwa investor dalam negeri yang berinvestasi pada USD mengkonversi bentuk 
investasinya ke dalam Saham. Disamping itu, kebijakan bank sentral beberapa negara maju 
yang akan memperketat kebijakan moneternya dan penurunan neraca keuangan bank sentral 
AS Federal Reserve diperkirakan bakal mempengaruhi arus modal asing di negara 
berkembang. Akhirnya, dollar AS menguat (Josua Pardede oleh Setiawan, 2017) 

 
5. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Variabel ROE memiliki pengaruh positif terhadap Harga Saham. Sebesar +14.40892779 

(antilog +2,667848) koefisien regresi yang dihasilkan oleh ROE menunjukkan bahwa setiap 
kenaikan ROE sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap maka 
rata-rata Harga Saham akan mengalami peningkatan sebesar 14.40892779 rupiah begitu 
pula sebaliknya. Semakin tinggi ROE merupakan salah satu cerminan atas tingginya profit 
yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan atau dengan kata lain perusahaan memiliki 
kinerja yang baik untuk menghasilkan laba. Hal ini merupakan sesuatu yang disukai oleh 
investor.   

2. Variabel DER memiliki pengaruh negatif terhadap Harga Saham. Sebesar -1.134561236 
(antilog –0,126246) koefisien regresi yang dihasilkan oleh DER menunjukan bahwa setiap 
kenaikan DER sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap maka 
rata-rata Harga Saham akan mengalami penurunan sebesar 1.134561236 rupiah begitu 
pula sebaliknya. Semakin tinggi DER otomatis utang yang dimiliki perusahaan cukup besar, 
dengan demikian dalam jangka panjang diperlukan cash flow yang cukup banyak untuk 
keperluan biaya bunga dan pokok hutang yang harus dibayarkan kepada kreditor. Hal ini 
merupakan sesuatu yang kurang disukai oleh investor. 

3. Variabel Kurs memiliki pengaruh positif terhadap Harga Saham. Sebesar +0,49136 
koefisien regresi yang dihasilkan oleh Kurs menunjukkan bahwa bahwa setiap kenaikan 
Kurs sebesar 1% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap maka rata-rata Harga 
Saham akan mengalami kenaikan sebesar 1.634573768% begitu pula sebaliknya. Hal ini 
disebabkan karena kebanyakan investor saham di Indonesia merupakan investor asing 
sehingga tingginya nilai USD dijadikan momentum yang pas untuk menginvestasikan 
dananya ke dalam saham. Juga tidak menutup kemungkinan bagi investor lokal yang 
mengkonversikan cadangan USDnya ke dalam bentuk saham sehingga Harga Saham 
naik. 

 
SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dalam penelitian ini saran – saran yang dapat diberikan 
yaitu: 

1. Bagi Investor 
Berdasarkan hasil penelitian, ROE, DER, dan Kurs memiliki perngaruh yang signifikan 
terhadap Harga Saham. Oleh karena itu sebelum memutuskan membeli saham sebuah 
perusahaan, perhatikan aspek fundamental perusahaan (ROE dan DER) serta aspek 
makro ekonomi (Kurs) yang sedang terjadi pada tahun pembelian. Namun masih terdapat 
65,8151% faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan untuk membeli sebuah saham. 

2. Regulator Perbankan 
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Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public, sebaiknya selalu mempertahankan 
aspek-aspek fundamental yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan. Pada 
era digital sekarang ini, investor akan dengan mudah mengakses informasi perusahaan 
baik itu laporan keuangan ataupun hal-hal lainnya yang dirasa perlu. Oleh karena itu, 
dengan konsistensi atas prestasi yang dicapai oleh sebuah perusahaan maka citra yang 
terbentuk di benak investor akan semakin baik sehingga mempermudah pendanaan yang 
suatu saat dibutuhkan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi para peneliti-peneliti yang tertarik untuk meneliti Harga Saham, disarankan untuk 
menambah variasi variabel penelitian baik itu aspek fundamental perusahaan (selain ROE 
dan DER) maupun aspek makro ekonomi (selain Kurs). Penambahan jumlah periode 
pengamatan juga disarankan agar hasil penelitian lebih konsisten. 

KETERBATASAN 

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, masih terdapat beberapa keterbatasan antara lain: 
1. Data yang digunakan masih belum terbebas dari masalah asumsi klasik yakni data 

memiliki masalah autokorelasi. 
2. Sampel perusahaan yang belum mencakup seluruh jenis industri yang terdapat di 

Indonesia. 
3. Variabel penelitian yang masih terbatas pada ROE, DER, dan KURS. 
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