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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, menganalisis, dan menyimpulkan 

pengaruh Return on Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Inflasi, dan Kurs 

terhadap Harga Saham Perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45. Periode 

penelitian yang digunakan adalah selama lima tahun dimulai dari tahun 2013 

sampai dengan tahun 2017.  

Jenis data pada penelitian ini merupakan data sekunder yakni merupakan 

kumpulan data yang didapatkan pada laman Bursa Efek Indonesia dan Bank 

Indonesia. Pemilihan sampel data menggunakan metode purposive sampling dan 

sampel terpilih sebanyak 19 saham perusahaan yang termasuk pada indeks LQ-45 

selama 5 tahun berturut-turut (2013-2017). Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pemodelan data panel (analisis regresi linier berganda) 

dengan alat bantu analisis EViews versi 9. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROE berpengaruh positif 

signifikan, variabel DER memiliki pengaruh negatif dan signifikan, serta Kurs 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham LQ-45 selama 

tahun 2013 s.d. 2017.  

 

Kata Kunci: Return on Equity, Debt to Equity Ratio, Kurs, dan Harga Saham 
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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 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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 
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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, 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, 
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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 
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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 Kadek, et. al.  (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 sendiri perusahaan untuk dijadikan jaminan semua hutang 
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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 
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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). 

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus 

menerus. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur  tingkat  inflasi adalah  

Indeks Harga Konsumen  (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu 

menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan  jasa yang dikonsumsi 

masyarakat. Dengan semakin tingginya inflasi maka daya beli masyarakat akan 

berkurang, sehingga akan berpengaruh pada harga  saham (Purnamawati dan 

Werastuti, 2013). 

Penelitian mengenai inflasi sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Dewi 

dan Wahyudi (2012) dengan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan 

bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif. Hal berbeda 

ditunjukkan oleh hasil temuan dari Rakasetya, Darmanto, dan Dzulkirom (2013) 

bahwa inflasi memiliki pengaruh positif. Sementara Jauhari (2014) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh. 
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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 
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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 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, Inflasi, dan 

Kurs terhadap Harga Saham Perusahaan LQ45 Periode 2013-2017”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka perumusan 

masalah yang timbul adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ROE berpengaruh positif terhadap Harga Saham?  

2. Apakah DER berpengaruh negatif terhadap Harga Saham? 

3. Apakah Inflasi berpengaruh negatif terhadap Harga Saham? 
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4. Apakah Kurs berpengaruh negatif terhadap Harga Saham? 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini menguji variabel-variabel rasio keuangan berupa ROE dan 

DER serta variabel-variabel makro ekonomi seperti inflasi dan nilai tukar (Kurs 

USD/IDR). Sample perusahaan dan jangka waktu yang digunakan dalam 

penelitian ini perusahaan yang termasuk dalam perusahan LQ45 pada tahun 2013-

2017. Data yang digunakan bersumber dari Bursa Efek Indonesia, Badan Pusat 

Statistik, dan Bank Indonesia.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan sekaligus menjawab 

pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah di atas. Tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Menguji, menganalisis, dan menyimpulkan pengaruh ROE terhadap Harga 

Saham. 

2. Menguji, menganalisis, dan menyimpulkan pengaruh DER terhadap Harga 

Saham. 

3. Menguji, menganalisis, dan menyimpulkan pengaruh Inflasi terhadap Harga 

Saham. 

4. Menguji, menganalisis, dan menyimpulkan pengaruh Kurs terhadap Harga 

Saham. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Investor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan/pedoman pengambilan 

keputusan terkait pembelian atau penjualan saham yang akan dibeli/dijual di 

lantai bursa. 

2. Penulis 

Penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk membuktikan sekaligus 

mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama menempuh 

perkuliahaan di bangku perguruan tinggi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

2.1.1    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). 

Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return harapan, tingkat risiko 

serta hubungan antara return dan risiko. Berikut ini akan dibahas masing-masing 

dasar keputusan investasi tersebut (Tandelilin, 2016: 9-12). 

1. Return 

Dalam konteks manajemen investasi keuntungan disebut sebagai return. 

Wajar jika investor menuntut tingkat return tertentu atas dana yang 
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diinvestasikannya. Return harapan investor dari investasi yang dilakukannya 

merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (opportunity cost) dan risiko 

penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Perlu dibedakan antara 

return harapan (expected return) dan return aktual (realized return). Return 

harapan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang. 

Sedangkan return yang terjadi atau return aktual merupakan tingkat return 

yang telah diperoleh investor pada masa lalu. 

2. Risiko  

Umumnya semakin besar risiko, maka semakin besar pula return harapan. 

Penelitian terhadap return saham dan obligasi di Amerika yang dilakukan 

oleh Siegel (1992) yang menemukan bahwa dalam periode 1802-1990, return 

saham jauh melebihi return obligasi. Kelebihan return saham atas return 

obligasi tersebut disebut juga sebagai equity premium. Salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya fenomena equity premium tersebut adalah adanya 

fakta bahwa risiko saham lebih tinggi dari risiko obligasi. Investor yang lebih 

berani akan memilih risiko investasi yang lebih tinggi, diikuti oleh harapan 

tingkat return yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, investor yang 

tidak mau menanggung risiko terlalu tinggi, tentunya tidak akan bisa 

mengharapkan tingkat return yang terlalu tinggi.   

3. Hubungan Tingkat Risiko dan Return Harapan. 

Seperti telah dijelaskan di atas, hubungan antara risiko dan return harapan 

merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar 
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risiko suatu asset semakin besar pula return harapan atas asset tersebut, 

demikian sebaliknya.   

2.1.2  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). 

Sebelum mempelajari investasi atas saham biasa lebih jauh, perlu 

dipahami lebih dahulu istilah sehari-hari yang sering digunakan. Beberapa hal 

yang perlu diketahui dalam investasi saham biasa antara lain (Widoatmodjo, 2012: 

56): 
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 Emiten: per definisi emiten adalah perusahaan yang menerbitkan saham. Kata 

lain yang biasa digunakan untuk mengatakan perusahaan penerbit saham 

adalah issuer. 

 Investor: setiap orang yang melakukan pembelian saham atau surat berharga 

lainnya di pasar modal dapat disebut investor. Jadi semua orang bisa menjadi 

investor, asal memiliki dana dan mau menggunakan dana itu untuk belanja 

surat berharga. 

 Harga nominal: harga ini merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten, untuk 

menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Kata lain dari harga 

nominal adalah nilai pari (par value). 

 Harga perdana: harga ini merupakan harga sebelum saham tersebut dicatatkan 

di bursa efek. Jadi setelah bernegosiasi dengan penjamin emisi (underwriter), 

maka akan diketahui berapa saham perusahaan emiten itu akan dijual kepada 

masyarakat. 

 Agio saham: secara sederhana, agio saham dapat didefinisikan sebagai selisih  

antara harga nominal dan harga perdana. 

 Harga pasar: kalau harga perdana merupakan harga jual dari penjamin emisi 

kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu 

dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan 

di bursa, baik bursa utama maupun over the counter market (OTC). 

Menurut Tandelilin (2016: 86) Informasi mengenai kinerja pasar saham 

seringkali diringkas dalam suatu indeks yang disebut indeks pasar saham (stock 

market indexes). Indeks pasar saham merupakan indikator yang menggambarkan 
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pergerakan harga-harga saham, maka indeks pasar saham juga disebut indeks 

harga saham (stock price index). Beberapa indeks yang ada di Bursa Efek 

indonesia (Tandelilin, 2016: 86-89): 

 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Atau composite stock price index menggunakan seluruh saham tercatat 

sebagai komponen perhitungan indeks. Masing-masing pasar modal memiliki 

indeks yang dibentuk berdasarkan saham-saham yang dipakai sebagai dasar 

dalam penghitungan indeks.  

 Indeks LQ45 

Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham di BEI dengan likuiditas yang tinggi dan 

kapitalisasi pasar yang besar serta lolos seleksi menurut beberapa kriteria 

pemilihan. Kriteria-kriteria berikut digunakan untuk memilih ke-45 saham 

yang masuk dalam indeks LQ45 sebagai berikut. 

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar 

reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir) 

2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar 

selama 12 bulan terakhir). 

3. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit tiga bulan. 

4. Kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan, frekuensi dan 

jumlah hari transaksi di pasar reguler.  

Indeks LQ-45 pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 Februari 1997. 
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 Indeks Kompas 100 

Pada prinsipnya sama dengan LQ45, yakni terkait dengan isu likuiditas 

saham. Dalam hal ini yang dipakai sebagai penghitungan indeks adalah 100 

saham teraktif. Secara lebih spesifik proses pemilihan 100 saham 

mempertimbangkan frekuensi transaksi, nilai transaksi dan kapitalisasi pasar 

serta kinerja fundamental saham-saham tersebut. Peluncuran indeks kompas 

100 bersamaan dengan hari ulang tahun ke-30 pasar modal pada 10 Agustus 

2007. 

 Indeks Sektoral 

Merupakan sub-indeks dari IHSG. Indeks sektoral diperkenalkan pada 

tanggal 2 Januari 1996. Kesepuluh indeks sektoral yang tercatat di BEI 

tersebut adalah (tanda kurung meyatakan sebutan tertulis yang yang 

digunakan BEJ) sebagai berikut. 

1. Pertanian (agri) 

2. Pertambangan (mining) 

3. Industri dasar dan kimia (basic-ind) 

4. Aneka industri (misc-ind) 

5. Industri barang konsumsi (consumer) 

6. Properti dan estat real (property) 

7. Transportasi dan infrastruktur (infrastruc) 

8. Keuangan (finance)  

9. Perdagangan, jasa, dan investasi (trade) 

10. Manufaktur (manufactur) 
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 Jakarta Islamic Index 

Terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan 

syariah Islam dan termasuk saham yang likuid. Jakarta Islamic Index 

dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja investasi pada 

saham dengan basis syariah dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan 

investor untuk berinvestasi secara syariah.   

2.1.3  Efficient Market Theory / Efisiensi Pasar  

Menurut Tandelilin (2016: 219-221) pasar yang efisien adalah pasar 

dimana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua 

informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang tersedia bisa meliputi 

semua informasi yang tersedia baik informasi masa lalu (misalkan laba 

perusahaan tahun lalu), maupun informasi saat ini (misalkan rencana kenaikan 

deviden tahun ini), serta informasi yang bisa mempengaruhi perubahan harga 

(misal, jika banyak investor di pasar berpendapat bahwa harga saham akan naik, 

maka akan informasi tersebut nantinya akan tercermin pada perubahan harga 

saham yang cenderung naik). Ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi untuk 

tercapainya pasar yang efisien berikut ini. 

1. Ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan 

profit. Investor-investor tersebut secara aktif berpartisipasi di pasar dengan 

menganalisis, menilai, dan melakukan perdagangan saham. Di samping itu 

mereka juga merupakan price taker, sehingga tindakan dari satu investor saja 

tidak akan mampu mempengaruhi harga dari sekuritas. 
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2. Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama 

dengan cara murah dan mudah. 

3. Informasi yang terjadi bersifat random. 

4. Investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga 

sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat 

informasi tersebut.  

Jika kondisi-kondisi tersebut terpenuhi maka akan terbentuk suatu pasar yang 

para investornya dengan cepat melakukan penyesuaian harga sekuritas ketika 

terdapat informasi baru di pasar (informasi ini terjadi secara random), sehingga 

harga-harga sekuritas di pasar tersebut akan secara cepat dan secara penuh 

mencerminkan semua informasi yang tersedia. Karena informasi yang 

mempengaruhi harga sekuritas tersebut terjadi secara random maka perubahan 

harga yang terjadi akan bersifat independen satu dengan lainya dan bergerak 

secara random pula. 

Fama (1970 dalam Tandelilin, 2016: 223-224) mengklasifikasikan bentuk pasar 

yang efisien ke dalam tiga efficient market hypothesis (EMH), sebagai berikut: 

1. Efisien dalam bentuk lemah (weak form). 

Pasar efisien dalam bentuk lemah berarti semua informasi di masa lalu 

(historis) akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Oleh karena 

itu, informasi historis tersebut (seperti harga dan volume perdagangan, serta 

peristiwa masa lalu) tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan 

harga di masa yang datang, karena sudah tercermin pada harga saat ini. 
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2. Efisien dalam bentuk setengah kuat (semi strong) 

Pasar efisien dalam bentuk setengah kuat berarti harga pasar saham yang 

terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan 

semua informasi yang dipublikasikan (seperti earning, dividen, pengumuman 

stock split, penerbitan saham baru, kesulitan keuangan yang dialami 

perusahaan, dan peristiwa-peristiwa terpublikasi lainnya yang berdampak 

pada aliran kas perusahaan di masa mendatang).  Suatu pasar dinyatakan 

efisien dalam bentuk setengah kuat bila informasi terserap atau direspons 

dengan cepat oleh pasar (dalam satu hingga dua spot waktu atau hari di 

seputaran pengumuman). 

3. Efisien dalam bentuk kuat (strong form) 

Pasar efisien dalam bentuk kuat berarti harga pasar saham yang terbentuk 

sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dan semua 

informasi yang dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak 

dipublikasikan. Pada pasar efisien bentuk kuat tidak akan ada seorang 

investor pun yang bisa memperoleh return tak normal.   

2.1.4 Analisis yang diperlukan oleh Investor 

Dalam melakukan analisis penilaian saham, investor bisa melakukan 

analisis fundamental secara top-down untuk menilai prospek perusahaan. Pertama 

kali perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor makro ekonomi yang 

mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan analisis 

industri, dan pada akhirnya dilakukan analisis terhadap perusahaan yang 

mengeluarkan sekuritas bersangkutan untuk menilai apakah sekuritas yang 
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dikeluarkannya menguntungkan atau merugikan bagi investor (Tandelilin, 2016: 

338).   

1. Analisis Ekonomi 

Tandelilin (2016: 338-339) menyatakan bahwa pada analisis ekonomi dan 

pasar modal, investor melakukan analisis terhadap berbagai alternatif 

keputusan tentang di mana lokasi investasi akan dilakukan (dalam negeri dan 

atau luar negeri), serta dalam bentuk apa investasi tersebut dilakukan (saham, 

obligasi, kas, properti, dan lainnya). Analisis ekonomi perlu dilakukan karena 

kecenderungan adanya hubungan kuat antara apa yang terjadi pada 

lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal 

mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai 

investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang 

disyaratkan atas investasi tersebut, dan kedua faktor tersebut sangat 

dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi makro. Dengan demikian, 

jika kita ingin mengestimasi aliran kas, bunga, ataupun premi risiko dari suatu 

sekuritas, maka kita harus mempertimbangkan analisis ekonomi makro. 

Tandelilin (1998, dalam Tandelilin 2016: 343) merangkum beberapa faktor 

ekonomi makro yang berpengaruh terhadap investasi di suatu negara, sebagai: 

tingkat pertumbuhan produk domestik bruto, laju pertumbuhan inflasi, tingkat 

suku bunga dan nilai tukar mata uang (exchange rate).  

2. Analisis Industri 

Dalam analisis industri, investor mencoba memperbandingkan kinerja dari 

berbagai industri untuk bisa mengetahui jenis industri apa saja yang 
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memberikan prospek paling menjanjikan ataupun sebaliknya. Analis dan 

investor memerlukan metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan 

industri dengan tepat. Salah satu standar yang banyak dipakai untuk 

mengelompokkan industri bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilihat pada tabel berikut ini (Tandelilin, 

2016: 348-350):  

Tabel 2.1  

Klasifikasi Industri di Indonesia 

Pertanian 

1.1. Pertanian 

1.2. Perkebunan 

1.3. Peternakan 

1.4. Perikanan 

1.5. Kehutanan 

1.6. Lain-lain yang belum terklasifikasi 

Pertambangan 

2. 1. Pertambangan dan Batu bara 

2. 2. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi  

2. 3. Pertambangan logam dan mineral 

lainnya 

2. 4. Penggalian batu atau tanah 

2. 5. Lain-lain yang belum terklasifikasi 

Industri Dasar dan Kimia 

3. 1. Semen 

3. 2. Keramik, gelas, porselen 

Industri Barang Konsumsi 

5. 1. Makanan & Minuman 

5. 2. Industri Tembakau Rokok 

5. 3. Farmasi 

5. 4. Kosmetik & barang Keperluan Rumah 

tangga 

5. 5. Lain-lain yang belum terklasifikasi 

Konstruksi, Properti dan Real Estat 

6. 1. Konstruksi  

6. 2. Properti & Real estat 

6. 3. Lain-lain yang belum terklasifikasi  

Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi 

7. 1. Energi 

7. 2. Jalan Tol, Bandara, Pelabuhan, dan 

Sejenisnya 

7. 3. Telekomunikasi 

7. 4. Transportasi 
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3. 3. Produk logam dan sejenisnya 

3. 4. Kimia 

3. 5. Plastik 

3. 6. Pakan Ternak 

3. 7. Industri Kayu & Pengolahnnya 

3. 8. Pulp & Kertas 

3. 9. Lain-lain yang belum terklasifikasi 

Aneka Industri 

4. 1. Mesin dan alat berat 

4. 2. Otomotif & Komponennya 

4. 3. Tekstil & Garmen 

4. 4. Alas Kaki 

4. 5. Kabel 

4. 6. Elektronik 

4. 7. Lain-lain yang belum terklasifikasi  

 

7. 5. Lain-lain yang belum terklasifikasi  

Keuangan 

8. 1. Bank 

8. 2. Lembaga Pembiayaan 

8. 3. Perusahaan Efek 

8. 4. Asuransi 

8. 5. Reksa Dana 

8. 6. Lain-lain yang belum terklasifikasi 

Perdagangan dan Jasa 

9. 1. Perdagangan besar barang industri 

9. 2. Perdagangan besar barang konsumsi 

9. 3. Perdagangan eceran 

9. 4. Hotel dan restoraan 

9. 5. Pariwisata dan hiburan 

9. 6. Periklanan dan media massa 

9. 7. Jasa komputer dan perangkatnya 

9. 8. Lain-lain yang belum terklasifikasi 

      Sumber: Tandelilin, 2016 

3. Analisis Perusahaan 

Bagi para investor yang melakukan analisis perusahaan, informasi laporan 

keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan salah satu jenis informasi 

yang paling mudah dan paling murah didapatkan dibanding alternatif 

informasi lainya  (Tandelilin, 2016: 364). 
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Neraca atau laporan posisi keuangan memberikan potret mengenai kondisi 

finansial perusahaan dengan menunjukkan asset, kewajiban, dan ekuitas 

pemegang saham pada suatu tanggal tertentu misalnya pada akhir tahun. 

Laporan laba rugi meringkas kinerja operasi selama satu periode akuntansi 

misalnya satu tahun dengan menunjukkan pendapatan dan biaya. Laporan 

perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih 

atau kekayaan selama satu periode akuntansi. Terakhir, catatan atas laporan 

keuangan menjelaskan atau merinci jumlah yang tertera dalam keempat 

komponen sebelumnya. Investor yang ingin membeli dan menjual saham 

dapat terbantu jika memahami dan menganalisis laporan keuangan untuk 

menilai kinerja perusahaan di masa lalu menentukan prospek perusahaan di 

masa mendatang (Tandelilin, 2016: 378).      

2.2 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.  

Hipotesis informasi sejalan dengan teori sinyal, yang mana manajer 

menggunakan laporan akuntansi untuk memberi sinyal ekspektasi dan tujuan 
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di masa yang akan datang. Berdasarkan teori sinyal, apabila manajer 

berekspektasi tinggi pada pertumbuhan perusahaan di masa mendatang, 

mereka akan mencoba untuk memberi sinyal kepada investor melalui laporan 

akuntansi. Para manajer di perusahaan lain yang berjalan dengan baik akan 

mendapatkan insentif yang sama, dan para manajer perusahaan dengan berita 

netral akan mendapatkan insentif untuk melaporkan berita positif agar mereka 

tidak dicurigai memiliki hasil yang buruk. Para manajer perusahaan lainnya 

yang mendapati (memiliki kinerja) buruk tidak memiliki dorongan untuk 

melaporkannya. Namun demikian, mereka juga tetap memiliki dorongan 

untuk melaporkan berita butuk tersebut, untuk menjaga kredibilitas dalam 

pasar efektif dimana saham perusahaan mereka diperjualbelikan. Asumsikan 

dorongan-dorongan tersebut sebagai sinyal informasi kepada pasar modal, 

teori sinyal memprediksi bahwa perusahaan akan menjabarkan informasi 

lebih daripada yang diminta.  

Secara logika konsekuensi dari teori sinyal adalah terdapat insentif untuk 

semua manajer sebagai sinyal ekspektasi dari laba di masa mendatang karena, 

apabila investor mempercayai sinyal-sinyal yang diberikan, harga saham akan 

melonjak dan pemiliki saham (dan manajer yang bergerak pada kepentingan 

mereka) akan untung. Namun, satu masalah yang selanjutnya timbul: 

bagaimana perusahaan memastikan bahwa sinyal yang diberikan terlihat 

kredibel oleh investor, mengingat bahwa perusahaan lain juga akan mencoba 

untuk memberikan sinyal ‘kabar baik’? untuk sinyal melalui laporan yang 

kredibel bagi pengguna, sinyal tersebut harus tidak dengan mudah dan tidak 
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gratis ditiru oleh perusahaan lain. Biaya dapat mencakup kredibilitas kerugian 

jangka panjang jika kinerja aktual tidak sesuai dengan level yang telah 

disinyalkan melalui profitabilitas yang telah ditunjukkan dalam laporan. 

Salah satunya adalah dengan memberikan kredibilitas pada sinyal laba 

dengan menyediakan sinyal dividen. Ini mahal karena melibatkan 

pembayaran tunai kepada pemegang saham. Selanjutnya, perusahaan secara 

umum melancarkan dividen dan para manajer sangat enggan untuk 

mengurangi dividen. Dengan demikian, jika dividen meningkat, manajer 

cukup yakin bahwa mereka tidak akan mengalami penurunan. Jadi, kenaikan 

dapat menciptakan sebuah ekspektasi dari peningkatan yang cukup dari laba 

untuk mendukung level yang lebih tinggi pada dividen di masa yang akan 

datang.                  

Sedangkan 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 sebalum ini, data laba juga sangat diperlukan oleh 

investor untuk memprediksi laba dan harga masa datang. 

Informasi dalam (inside information) berupa kebijakan manajemen, 

rencana manajemen, pengembangan produk, strategi yang direncanakan, dan 
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sebagainya yang tidak tersedia secara publik akhirnya akan terefleksi dalam 

angka laba (laba per saham) yang dipublikasikan via statement keuangan. 

Dengan kata lain, laba merupakan sarana untuk menyampaikan signal-signal 

dari manajemen yang tidak disampaikan secara publik. Jadi, laba mempunyai 

kandungan informasi (information content) yang penting bagi pasar modal. 

Sementara itu, investor berusaha untuk mencari informasi untuk memprediksi 

laba yang akan diumumkan atas dasar data yang tersedia secara publik. Oleh 

karena itu, informasi laba sangat diharapkan pada analis untuk menangkap 

informasi privat atau dalam yang dikandungnya dan untuk mengkonfirmasi 

laba harapan investor.    

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2  

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti  Judul  Variabel X Variabel Y Hasil 

1 Kadek Nelly 

Indrawati, 

Wayan Cipta, 

Ni Nyoman 

Yulianthini 

(2014) 

Analisis Faktor 

Fundamental dan 

Pengaruhnya terhadap 

Harga Saham pada 

Perusahaan Sektor 

Pertanian yang terdaftar di 

BEI Tahun 2009-2013 

CR, DER, 

ROE, IT, 

EPS,  

Harga Saham 

Pertanian 

CR, ROE, dan 

EPS berpengaruh 

positif, DER dan 

IT tidak 

berpengaruh  

2 Arief Wilianto 

(2012) 

Pengaruh Kebijakan 

Dividen, Leverage 

Keuangan Dan 

DPR, 

DER, 

ROE,  

Harga Saham 

Manufaktur 

DPR berpengaruh 

positif, DER 

berpengaruh 
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No Nama Peneliti  Judul  Variabel X Variabel Y Hasil 

Profitabilitas Terhadap 

Harga Saham Perusahaan 

Manufaktur Di Bei 

negatif, 

sedangkan  ROE 

tidak memiliki 

pengaruh 

3 R. Achmad 

Jauhari 

(2014) 

Pengaruh Faktor 

Fundamental Dan Makro 

Ekonomi Terhadap Harga 

Saham Pada Perusahaan 

Industri Properti Di Bursa 

Efek Indonesia 

ROE, 

DER, 

NPM, 

Inflasi, 

Kurs, 

Interest 

Rate,  

Harga Saham 

Industri 

Properti 

NPM memiliki 

pengaruh positif, 

sedangkan ROE, 

DER, Inflasi, 

Kurs, Interest 

Rate tidak 

memiliki 

pengaruh 

4 Jaqualine O.Y. 

Ponggohong, 

Sri Murni, 

Marjam 

Mangantar 

(2016) 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan Terhadap Harga 

Saham (Studi Pada 

Perusahaan Ritel Yang 

Terdaftar Di Bei Tahun 

2010-2013) 

CR, 

TATO, 

DER, 

DAR, 

ROA, 

ROE 

Harga Saham 

Ritel 

CR dan ROE 

berpengaruh 

negatif,   ROA 

berpengaruh 

positif, sedangkan 

TATO, DER, dan 

DAR tidak 

memiliki 

pengaruh,  

5 Rani 

Ramdhani 

(2013) 

Pengaruh Return On 

Assets Dan Debt To Equity 

Ratio Terhadap Harga 

Saham Pada Institusi 

Finansial Di Bursa Efek 

ROA dan 

DER 

Harga Saham 

Institusi 

Finansial 

ROA dan DER 

tidak memiliki 

pengaruh  
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No Nama Peneliti  Judul  Variabel X Variabel Y Hasil 

Indonesia 

6 Rachmawati 

Dewi, Sugeng 

Wahyudi 

(2012) 

Analisis Pengaruh Rasio 

Keuangan Dan Makro 

Ekonomi Terhadap Harga 

Saham Pada Perusahaan 

LQ 45 Yang Terdaftar Di 

Bei Tahun 2007-2011 

ROE, CR, 

DER, 

Harga 

Minyak 

Dunia, 

Inflasi 

Harga Saham 

LQ45 

CR, Inflasi, dan  

DER berpengaruh 

negatif, Harga 

Minyak 

berpengaruh 

positif, ROE tidak 

memiliki 

pengaruh  

7 Gadang 

Ganggas 

Rakasetya, 

Darminto, dan 

Moch. 

Dzulkirom 

AR.  

(2013) 

Pengaruh Faktor Mikro 

Dan Faktor Makro 

Ekonomi Terhadap Harga 

Saham Perusahaan Mining 

And Mining Services Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode 

2008-2011 

CR, DER, 

IT, ROE, 

PER, 

Inflasi, 

Harga 

Minyak 

Harga Saham 

Pertambangan 

DER dan Harga 

Minyak 

berpengaruh 

negatif, ROE dan 

Inflasi 

berpengaruh 

positif, sedangkan  

CR, IT, dan PER 

tidak memiliki 

pengaruh 

8 Tan Thrie 

Julia dan 

Lucia Ari 

Diyani  

(2015) 

Pengaruh Faktor 

Fundamental Keuangan 

Dan Makro Ekonomi 

Terhadap Harga Saham  

DER, PER, 

ROE, kurs, 

SBI, 

Inflasi 

Harga Saham 

13 perusahaan 

keuangan  

DER, PER, ROE 

berpengaruh 

positif, sedangkan 

kurs, SBI, dan 

inflasi tidak 
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No Nama Peneliti  Judul  Variabel X Variabel Y Hasil 

memiliki 

pengaruh 

9 Deny 

Rohmanda, 

Suhadak, 

Topowijono 

(2014) 

Pengaruh Kurs Rupiah, 

Inflasi Dan BI Rate 

Terhadap Harga Saham 

(Studi Pada Indeks 

Sektoral Bursa Efek 

Indonesia Periode 2005-

2013) 

Kurs, 

Inflasi,  

BI Rate 

Harga Saham 

Indeks 

Sektoral 

Kurs memiliki 

pengaruh negatif, 

BI Rate 

berpengaruh 

negatif di 6 indeks 

sektoral, 

sedangkan inflasi 

tidak memiliki 

pengaruh 

10 Muhammad 

Fatih Munib 

(2016) 

Pengaruh Kurs Rupiah, 

Inflasi Dan BI Rate 

Terhadap Harga Saham 

Perusahaan Sektor 

Perbankan Di Bursa Efek 

Indonesia 

Kurs, 

Inflasi,  

BI Rate  

Harga Saham 

Perbankan 

Kurs dan BI Rate 

memiliki 

pengaruh positif, 

sedangkan  inflasi 

tidak berpengaruh 

Sumber: Data diolah penulis (2018) 

2.4 Hipotesis 

Menurut Wijaya (2013: 12) Hipotesis disamakan dengan dugaan secara 

logis hubungan antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam pernyataan 

yang diuji kebenarannya. Hipotesis selalu berupa kalimat deklaratif atau 

pernyataan. Hipotesis dibentuk berdasarkan kerangka berpikir dalam menjawab 

rumusan masalah dan sering disebut sebagai piranti teori.  
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2.4.1 Pengaruh ROE dan 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, 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:  

Ha1: ROE berpengaruh positif terhadap Harga Saham 

2.4.2 Pengaruh DER dan 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 
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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 
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harga saham. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang digunakan untuk 

melihat hubungan antara DER dan Harga Saham adalah sebagai berikut: 

Ha2: DER berpengaruh negatif terhadap Harga Saham 

2.4.3 Pengaruh Inflasi dan Harga Saham 

Inflasi adalah kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk 

secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi 

ekonomi yang terlalu panas (overheating). Artinya, kondisi ekonomi mengalami 

permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga 

harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Disamping itu, inflasi yang tinggi 

juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari 

investasinya. Sebaliknya, jika tingkat inflasi suatu negara mengalami penurunan, 

maka hal ini akan merupakan sinyal yang positif bagi investor seiring dengan 

turunnya risiko daya beli uang dan risiko penurunan pendapatan riil (Tandelilin, 

2016: 342). Besarnya pengaruh inflasi juga berpengaruh pada harga saham, ini 

karena inflasi bagi ekonomi suatu negara sangat krusial. Inflasi yang tinggi 

menjadi suatu masalah bagi perekonomian Indonesia karena dapat melemahkan 

perekonomian secara umum dan menjadi persoalan tersendiri bagi bidang pasar 

modal di negeri ini (Rakasetya, Darmanto, dan Dzulkirom, 2013). Hal ini 

dibuktikan dengan hasil penelitian studi kasus Mahmood, Fiyaz, dan Junid. (2014) 

pada survei ekonomi di Pakistan selama tahun 2005 s.d. 2010 yang menunjukkan 

bahwa tingkat inflasi memiliki dampak negatif terhadap harga saham. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang digunakan untuk melihat 

hubungan antara Inflasi dan Harga Saham adalah sebagai berikut: 
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Ha3: Inflasi berpengaruh negatif terhadap Harga Saham 

2.4.4 Pengaruh Kurs dan 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 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: 

Ha4: kurs berpengaruh positif terhadap Harga Saham 
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Ha1 (+) 

Ha3 (-) 

Ha2 (-) 

Ha4 (-) 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan masalah dan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, harga 

saham merupakan variabel dependen, dan variabel keuangan perusahaan seperti 

ROE dan DER serta variabel makro ekonomi seperti inflasi dan kurs rupiah 

terhadap USD merupakan variabel bebas. Sehingga kerangka pemikiran yang 

dapat disusun digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

      

               

            

     

      

  

 

 

  Sumber: Data diolah penulis (2018) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah yang telah disusun 

sebelumnya, 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. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) terletak di Sudirman Central Business District 

(SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta selatan.  

3.2 Desain Penelitian  

Desain penelitian atau bisa dikatakan sebagai rancangan riset atau desain 

riset adalah rencana dari struktur riset yang mengarahkan proses dan hasil riset 

sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif (Hartono, 2013: 69). 

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 maupun makro 

ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis pengaruh fundamental 

perusahaan yang diukur melalui rasio ROE dan DER serta variabel makro 

ekonomi yang diukur melalui inflasi dan nilai Kurs Rupiah/USD terhadap Harga 

Saham perusahaan LQ45 selama periode tahun 2013-2017.     
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3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3.1  Populasi 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, 

hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat 

perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian 

(Ferdinand, 2014: 171). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

saham-saham perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45 selama periode 

tahun 2013-2017. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa indeks LQ45 memiliki 

likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi, hal ini menjadikan indeks LQ45 

cukup representatif dalam menggambarkan pergerakan perdagangan saham di 

lantai Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan.        

3.3.2  Sampel dan Teknik Sampel 

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri beberapa anggota populasi 

(Ferdinand, 2014: 171). Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling) 

dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria 

tertentu (Hartono, 2013: 98). 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. 
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Kriteria-kriteria tersebut diatas disyaratkan oleh penulis agar hasil dari 

penelitian yang dilakukan lebih reliable. Berdasarkan kriteria diatas, terpilih 20 

sampel saham perusahaan yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Sampel Perusahaan 

NO KODE EFEK NAMA PERUSAHAAN 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

4 ASII Astra International Tbk. 

5 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

6 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

7 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

8 GGRM Gudang Garam Tbk. 

9 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

10 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

11 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 

12 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

13 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

14 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

15 MNCN Media Nusantara Citra Tbk 

16 PGAS Perusahaan Gas Negara (Perdero) Tbk.  

17 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk.  

18 UNTR United Tractors Tbk. 

19 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

Sumber: Data diolah penulis (2018) 

 



Analisis Pengaruh…, Gilang Oktario Wicaksana, Ma.-IBS, 2018 

Indonesia Banking School 

38 

 

 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data kuantitatif 

yang berupa rasio-rasio keuangan perusahaan (ROE dan DER), prosentase tingkat 

inflasi, nominal nilai tukar rupiah terhadap USD, dan yang terakhir adalah 

nominal harga penutupan saham-saham perusahan yang termasuk dalam sampel 

penelitian. 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).  

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), data inflasi diperoleh dari laman Badan 

Pusat Statistik (www.bps.go.id), sedangkan informasi kurs Rupiah terhadap USD 

diperoleh dari laman Bank Indonesia (www.bi.go.id).   

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

metode studi pustaka. Pengumpulan data tersebut diperoleh dengan cara 

mengunduh seluruh informasi yang sudah terpublikasi pada laman Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id) terkait kinerja perusahaan sampel (DER, ROE, dan 

harga saham ketika penutupan), data inflasi diperoleh dari laman Badan Pusat 

Statistik (www.bps.go.id), sedangkan informasi kurs Rupiah terhadap USD 

diperoleh dari laman Bank Indonesia (www.bi.go.id).   
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3.6.  Operasionalisasi Variabel  

 Variabel dapat disamakan dengan sesuatu yang dapat digunakan untuk 

membedakan atau merubah nilai, sebagai sinonim dari konstruk yang dinyatakan 

dengan nilai atau angka, variabel juga dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang 

memiliki bermacam nilai (Wijaya, 2013: 13). Penelitian ini menggunakan dua 

jenis variabel yaitu variabel dependen yakni harga saham perusahaan sampel dan 

variabel independen yakni DER, ROE, Inflasi, dan Kurs.   

3.6.1 Variabel Dependen 

 Variabel terikat (dependen) adalah adalah variabel yang dipengaruhi 

(respon) atau variabel yang nilainya tergantung oleh perubahan variabel lain 

(Wijaya, 2013: 13). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham 

perusahaan sampel. Harga saham perusahaan yang dimaksud yakni rata-rata harga 

saham penutupan selama 12 bulan pada setiap tahun yang diteliti oleh penulis 

yaitu pada tahun  2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017. Jadi terdapat 5 harga untuk 

setiap perusahaan sampel yang diteliti sebagaimana banyaknya tahun yang 

diamati oleh penulis.      

3.6.2  Variabel Independen 

 Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi 

(stimulus) atau variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain 

(Wijaya, 2013: 13). Terdapat empat variabel independen pada penelitian ini 

diantaranya ROE dan DER yang mewakili faktor fundamental perusahaan, inflasi 
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dan Kurs Rupiah terhadap USD yang mewakili variabel makro ekonomi. Masing-

masing variabel independen dapat diukur dengan formula sebagai berikut: 

1. 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). Tandelilin (2016: 372) ROE menggambarkan 

sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh 

pemegang saham. Rumus menghitung ROE sebagai berikut: 

ROE= 
laba bersih setelah bunga dan pajak

jumlah modal sendiri
 X 100% 

Sebagai contoh, dimisalkan rasio ROE dimaksud adalah 10%. Hal ini 

menjelaskan bahwa setiap 0,1 Rupiah laba bersih setelah bunga dan pajak 

dihasilkan dari 1 Rupiah jumlah modal sendiri.     

2. 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
  

Misal nilai DER sebesar 1,5 hal ini dapat diartikan dengan setiap 1,5 Rupiah 

utang yang dimiliki oleh perusahaan ditanggung oleh modal sendiri sebesar 1 

Rupiah.   
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3. Inflasi  

Inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan 

meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus 

(Suseno dan Astiyah, 2009: 2). Suseno dan Astiyah (2009: 26) menyebutkan 

bahwa tingkat inflasi dihitung dengan indeks harga konsumen (IHK), yaitu 

dengan membandingkan IHK pada tahun dasar dengan IHK periode 

pengamatan. IHK (Indeks Harga Konsumen) atau CPI (Consumer Price 

Index) IHK mengukur inflasi berdasarkan sekumpulan harga pada kebutuhan 

hidup konsumen yang paling banyak digunakan, dan masing-masing item 

memiliki bobot dalam basket. Indonesia menggunakan 9 bahan pokok dalam 

menghitung IHK. Nilai Indeks Harga Konsumen digunakan sebagai indikator 

patokan nilai inflasi. Inflasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut 

(Purnamaningrum, Pracoyo, dan Hasan, 2016: 178-179):  

Inft= 
IHKt- IHKt-1

IHKt-1

 x 100% 

 

INF = Inflasi (atau deflasi) pada waktu (bulan atau tahun) t 

IHK = Indeks Harga Konsumen 

inf t = Laju inflasi pada tahun atau periode t 

IHKt = Indeks Harga Konsumen periode t 

IHKt-1 = Indeks Harga Konsumen periode t-1 

Dijelaskan oleh Suseno dan Astiyah (2009: 26) IHK di Indonesia dihitung 

menggunakan formula Laspeyres yang dimodifikasi sebagai berikut:   
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In= 

∑k
i=1  

Pni

P(n-1)i

 P(n-1)i . Q0,i

∑k
i=1 P0,iQ0,i

 x 100 

Dimana : 

In   = Indeks periode ke-n 

Pni  = Harga barang ke-i pada periode ke-n   

P(n-1)I = Harga jenis barang ke-i periode ke-(n-1) 

Pn,iQi = Nilai konsumsi jenis barang ke-i pada periode ke-n  

P(n-1),iQi = Nilai konsumsi jenis barang ke-i pada periode ke-(n-1) 

K  =Jumlah jenis barang paket komoditi  

Dimisalkan tingkat inflasi di Indonesia adalah sebesar 7% (year on year) pada 

tahun 2016, maka hal ini berarti harga rata-rata seluruh produk yang ada di 

Indonesia mengalami peningkatan harga sebesar 7% dibandingkan tahun 

sebelumnya.       

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. Sebagai contoh nilai tukar (NT) Rupiah 

terhadap Dolar Amerika (USD) adalah harga satu Dollar Amerika (USD) 

dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah 

terhadap satu USD. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai Rupiah 

dalam valuta asing dapat diformulasikan sebagai berikut:  
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NTIDR/USD = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 Dollar Amerika 

(USD), NTIDR/YEN = Rupiah yang diperlukan untuk membeli satu Yen 

Jepang. Seandainya suatu waktu nilai 1$ AS sebesar Rp 10.000, maka sama 

artinya dengan Rp 1 sebesar 0,0001 $. Sehingga bila kita akan membayar 

printer seharga $ US 60, maka kita harus mengeluarkan rupiah sebanyak Rp 

600.000  (Purnamaningrum, Pracoyo, dan Hasan, 2016: 203-204). Penelitian 

ini menggunakan nilai rata-rata kurs tengah selama 12 bulan dalam setahun. 

Jadi terdapat lima nilai kurs yaitu sebanyak lima tahun pengamatan pada 

tahun 2013-2017.     

3.7.  Metode Analisis Data 

3.7.1 Model Regresi 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis regresi. Widarjono (2016: 7) menyatakan bahwa regresi dalam pengertian 

modern adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau 

lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau 

memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel 

independen yang diketahui. Model ini dipilih karena umumnya digunakan apabila 

tujuan analisis adalah prediksi hubungan sebab akibat antara variabel independen 

dan variabel dependen (Kuncoro, 2007: 75). Alat bantu olah data yang digunakan 

adalah EViews versi 9. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengetahui dan 

menganalisis hubungan antara variabel independen (ROE, DER, Inflasi, dan Kurs) 

terhadap variabel dependen (Harga Saham) yang dapat dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut: 
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HSit = x0 + x1ROEit + x2DERit + x3Inflasiit + x4Kursit + Ɛit 

Keterangan: 

HS  = Harga Saham 

x0  = Konstanta 

x1-x4  = Koefisien variabel independen 

ROE  = Return on Equity 

DER  = Debt to equity ratio 

Ɛ  = estimasi eror 

i  = cross section indentifiers 

t   = time series identifiers  

3.7.2 Analisis Statistik Deskriptif 

 Di dalam riset, karakteristik dari data perlu diketahui. Karakteristik data 

yang umum perlu diketahui meliputi frekuensi, tendensi pusat, dan dispersinya. 

Statistik yang digunakan untuk menjelaskan ini adalah statistik deskriptif 

(descriptive statistic), yaitu statistik yang menggambarkan fenomena atau 

karakteristik dari data (Hartono, 2013: 195) Analisis ini digunakan untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam 

penelitian (Ferdinand, 2014: 229). 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Widarjono (2016: 22-23) menyebutkan bahwa metode OLS yang dikenal 

sebagai metode Gaussian merupakan landasan utama dalam teori ekonometrika. 



Analisis Pengaruh…, Gilang Oktario Wicaksana, Ma.-IBS, 2018 

Indonesia Banking School 

45 

 

 

 

Metode OLS ini dibangun dengan berdasar asumsi-asumsi tertentu. Misalkan kita 

mempunyai model regresi populasi sederhana sebagai berikut:  

Yi = β0 + β1Xi + ei 

Asumsi yang berkaitan dengan model garis regresi linier dua variabel tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Asumsi 1 

Hubungan antara Y (variabel dependen) dan X (variabel independen) adalah 

linier dalam parameter. Model regresi linier dalam parameter bisa dilihat 

dalam persamaan di atas. Dalam hal ini β1 berhubungan linier terhadap Y.  

2. Asumsi 2 

Variabel X adalah variabel tidak acak atau tidak random. Jika variabel 

independennya lebih dari satu di dalam regresi berganda maka diasumsikan 

tidak ada hubungan linier antara variabel independen atau tidak ada 

multikolinieritas antara satu variabel independen dengan variabel independen 

lain. 

3. Asumsi 3  

Nilai harapan (expected value) atau rata-rata dari variabel gangguan ei adalah 

nol. 

4. Asumsi 4 

Varian dari variabel gangguan ei adalah sama (homoskedastisitas). 

5. Asumsi 5  

Tidak ada serial korelasi antara gangguan ei atau gangguan ei tidak saling 

berhubungan dengan ei yang lain. 
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6. Asumsi 6 

Variabel gangguan ei berdistribusi normal.  

Dalam pengujian asumsi klasik, dilakukan serangkaian prosedur (uji 

heteroskedastik, multikolinieritas, normalitas, autokorelasi) agar data dan model 

dipakai sesuai dengan estimator OLS yang dipakai (Ekananda, 2016: 199).  

3.7.3.1 Uji Normalitas 

Menurut Widarjono (2016: 49) uji signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen malalui uji t hanya akan valid jika 

residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Uji normalitas residual 

metode OLS secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh 

Jarque-Bera (J-B). Metode J-B ini didasarkan pada sampel besar yang 

diasumsikan asymptotic. Uji statistik dari J-B ini menggunakan perhitungan 

skewness dan kurtosis. Adapun formula uji statistik J-B adalah sebagai berikut: 

JB = n [
S2

6
]+ [

(K-3)
2

24
] 

dimana S = koefisien skewness dan K = koefisien kurtosis 

Jika suatu variabel didistribusikan secara normal maka nilai koefisien S = 0 dan K 

= 3, oleh karena itu, jika residual terdistribusi secara normal maka diharapkan 

nilai statistik J-B akan sama dengan nol. Nilai statistik J-B ini didasarkan pada 

distribusi chi square dengan derajat kebebasan (df) = 2. Jika nilai probabilitas p 

dari statistik JB besar atau dengan kata lain jika nilai statistik J-B ini tidak 

signifikan maka kita gagal menolak hipotesis bahwa residual mempunyai 

distribusi normal karena nilai statistik J-B mendekati nol. Sebaliknya jika nilai 
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probabilitas p dari statistik J-B kecil atau signifikan maka kita menolak hipotesis 

bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik J-B tidak sama 

dengan nol. Menurut Winarno (2017: 5.42) Sebenarnya normalitas data dapat 

dilihat dari gambar histogram, namun seringkali polanya tidak mengikuti bentuk 

kurva normal, sehungga sulit disimpulkan. Lebih mudah bila melihat koefisien 

Jarque-Bera dan Probabilitasnya. Kedua angka ini bersifat saling mendukung. 

 Bila nilai J-B tidak  signifikan (lebih kecil dari 2), maka data berdistribusi 

normal. 

 Bila probabilitasnya lebih besar dari 5% (bila anda menggunakan tingkat 

signifikansi tersebut), maka data berdistribusi normal (hipotesis nolnya 

adalah data berdistribusi normal). 

3.7.3.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Kuncoro (2007: 98) pada dasarnya multikolinieritas adalah 

adanya suatu hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara 

beberapa atau semua variabel bebas. Ini suatu masalah yang sering muncul dalam 

ekonomi karena in economics, everything depends on everything else. Kapan 

korelasi antara dua variabel penjelas dikatakan memiliki hubungan yang tinggi? 

Beberapa peneliti secara arbiter menentukan 0,80 dan menjadi semakin prihatin 

terhadap munculnya multikolinieritas apabila koefisien korelasi melebihi 0,80 

(Sarwoko, 2005: 119).      

Jika model kita mengandung multikolinieritas yang serius yakni korelasi 

yang tinggi antarvariabel independen, ada dua pilihan yaitu kita membiarkan 
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model tetap mengandung multikolinieritas dan kita akan memperbaiki model 

supaya terbebas dari masalah multikolinieritas (Widarjono, 2016: 108-110): 

1. Tanpa ada perbaikan. 

Multikolinieritas tetap menghasilkan estimator yang BLUE karena masalah 

estimator yang BLUE tidak memerlukan asumsi tidak adanya korelasi 

antarvariabel independen. Multikolinieritas hanya menyebabkan kita 

kesulitan memperoleh estimator dengan standard error yang kecil. Masalah 

multikolinieritas biasanya juga timbul karena kita hanya mempunyai jumlah 

observasi yang sedikit. 

2. Dengan perbaikan  

a. Menghilangkan Variabel Independen 

Salah satu metode sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan 

menghilangkan salah satu variabel independen yang mempunyai hubungan 

linier kuat. 

b. Transformasi Variabel  

Misalnya kita mempunyai model regresi time series sebagai berikut: 

Yt = β0 + β1X1t + β2X2t + et  

dimana Yt = tabungan; X1 = pendapatan; X2 = kekayaan 

pada persamaan diatas merupakan perilaku tabungan pada periode t, 

sedangkan perilaku tabungan pada periode sebelumnya t-1 sebagai berikut: 

Yt-1 = β0 + β1X1t-1 + β2X2t-1 + et-1 

Jika kita mengurangi persamaan tabungan periode t dengan t-1 akan 

menghasilkan persamaan sebagai berikut: 
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Yt -Yt-1 = β1(X1t -X1t-1) + β2(X2t –X2t-2) + (et - et-1) 

Y
*
t = β1 X

*
1t + β2X

*
2t + vt 

Persamaan tersebut merupakan bentuk transformasi variabel ke 

dalam bentuk diferensi pertama (first difference). Bentuk diferensi pertama 

ini akan mengurangi masalah multikolinieritas karena walaupun pada 

tingkat level X1 dan X2 terdapat multikolinieritas namun tidak berarti pada 

tingkat diferensi pertama masih terdapat korelasi yang tinggi antara 

keduanya.   

c. Penambahan Data 

Masalah multikolinieritas pada dasarnya merupakan persoalan sampel. 

Oleh karena itu, masalah multikolinieritas seringkali bisa diatasi jika kita 

menambah jumlah data.   

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi dengan heteroskedastisitas mengandung konsekuensi serius 

pada estimator metode OLS karena tidak lagi BLUE. Oleh karena itu, sangat 

penting bagi kita untuk mengetahui apakah suatu model regresi mengandung 

unsur heteroskedastisitas atau tidak (Widarjono, 2016: 115).  

 Kuncoro (2007: 96) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas dianjurkan 

oleh Halbert White. White berpendapat bahwa uji X
2
 merupakan uji umum ada 

tidaknya misspesifikasi model karena hipotesis nol yang melandasi adalah asumsi 

bahwa: (1) residual adalah homoskedastisitas dan merupakan variabel 

independen; (2) spesifikasi linear atas model sudah benar (White, 1980). Dengan 

hipotesis nol tidak ada heteroskedastisitas, jumlah observasi (n) dikalikan R
2
 yang 
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diperoleh dari regresi auxalary secara asimtosis akan mengikuti distribusi Chi-

square dengan degree of freedom sama dengan jumlah variabel independen (tidak 

termasuk konstanta). Bila salah satu atau kedua asumsi ini tidak dipenuhi akan 

mengakibatkan nilai statistik t yang signifikan. Namun sebaliknya, nilai statistik t 

tidak signifikan berarti kedua asumsi di atas dipenuhi. Artinya, model yang 

digunakan lolos dari masalah heteroskedastisitas.    

3.7.3.4 Uji Autokorelasi 

Widarjono (2016: 137) menyatakan dalam kaitannya dengan asumsi 

metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan 

dengan variabel gangguan yang lain. Sedangkan salah satu asumsi penting metode 

OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara 

variabel gangguan satu dengan gangguan lainnya. 

Salah satu uji yang populer digunakan dalam ekonometrika adalah metode 

yang dikemukakan oleh Durbin-Watson (DW). Salah satu keuntungan uji DW 

yang didasarkan pada residual adalah bahwa setiap program komputer untuk 

regresi selalu memberi informasi statistik d. Adapun prosedur dari uji DW sebagai 

berikut (Widarjono, 2016: 141-142): 

1. Malakukan regresi metode OLS dan kemudian mendapatkan nilai residunya. 

2. Menghitung nilai d dari persamaan d= 
∑ êt

2t=n
t=2  +∑ êt ê

t-1
2t=n

t=2  -2∑ êt ê
t-1

t=n
t=2   

∑ êt
2t=n

t=2

  

(kebanyakan program komputer secara otomatis menghitung nilai d) 

3. Dengan jumlah observasi (n) dan jumlah variabel independen tertentu tidak 

termasuk konstanta (k), kita cari nilai kritis dL dan dU di statistik DW. 
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4. Keputusan ada tidaknya autokorelasi didasarkan Tabel 3.2 atau Gambar 3.1 

berikut: 

Tabel 3.2  

Uji Statistik Durbin-Watson d 

Nilai Statistik d Hasil 

0 < d <dL 

dL < d < du 

dU < d < 4 – du 

4 - dU  < d < 4 - 

dL   

4 - dL < d < 4 

Menolak Hipotesis nol; ada autokorelasi positif 

Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan  

Gagal menolak hipotesis nol; tidak ada autokorelasi 

positif/negatif 

Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan 

Menolak hipotesis nol; ada korelasi negatif 

Gambar 3.1  

Statistik Durbin-Watson d 

autokorelasi 

Positif 

ragu-ragu tidak ada 

autokorelasi 

ragu-ragu autokorelasi 

negatif 

     

      

0       dL      dU        2           4 – dU           dL                       4 
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3.7.4 Pemodelan Data Panel  

Data panel (pooled data) adalah sebuah set data yang berisi data sampel 

individu (rumah tangga, perusahaan, kabupaten/kota, dll) pada periode waktu 

tertentu (Ekananda, 2016: 1). 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).  

 Penelitian ini dapat dikatakan sebagai model data panel karena berisi 19 

data perusahaan sampel yang diteliti selama lima tahun periode penelitian yaitu 

selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pemahaman analisis menggunakan 

data panel dimulai dari memahami parameter yang mungkin dihasilkan dari 

estimator yang digunakan (Ekananda, 2016: 2). Estimator yang digunakan untuk 

persamaan terdiri dari 2 metode yaitu (Ekananda, 2016: 82): 

1. Ordinary Least Square (OLS) jika kita menggunakan persamaan tunggal 

berganda, dengan struktur datanya adalah data pooled (stacked). 

2. Feasible Generalized Least Square (FGLS) jika kita menggunakan 

persamaan sistem berganda, dengan datanya adalah unstacked.    

Sebagaimana persamaan model penelitian yang telah ditulis sebelumnya di 

sub-bab model regresi, maka estimator yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah OLS.  
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3.7.4.1 Uji Chow 

Widarjono (2016: 71-73) mengatakan bahwa dalam menganalisis regresi dengan 

data time series seringkali kita mengasumsikan bahwa perilaku variabel ekonomi 

adalah sama dari waktu ke waktu. Dalam kenyataannya seringkali kita jumpai 

pada suatu titik waktu tertentu terjadi adanya perubahan perilaku variabel 

ekonomi yang diamati atau disebut adanya perubahan struktural. Gregory C. 

Dalam melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis dalam uji Chow ini 

dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (Uji LR). 

Berikut hipotesis yang digunakan (Widarjono, 2009: 223): 

Ho : Menggunakan model Common Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

Cross section Chi Square > 0.05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada 

Cross section Chi Square < 0.05. 

3.7.4.2  Uji Hausman 

Maddala (2005: 494-496) menerangkan, Uji Hausman merupakan sebuah uji yang 

umum dan secara luas digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak memiliki 

kesalahan spesifikasi pada model. Hipotesis yang digunakan oleh Widarjono 

(2009: 223) dalam uji Hausman: 

Ho : Menggunakan model Random Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 
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Kriteria penelitian astas pengujian ini dengan menggunakan tingkat signifikansi 

sebesar 5% adalah: 

Jika nilai p-value > 5%, maka Ho diterima (Model Random Effect) 

Jika nilai p-value < 5%, maka Ho ditolak (Model Fixed Effect). 

3.7.5  Teknik Uji Hipotesis 

Menurut Kuncoro (2007: 81), ketepatan fungsi regresi sampel dalam 

menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, 

setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik t nilai statistik f, dan koefisien 

determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik 

apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho 

ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah di mana Ho diterima.  

3.7.5.1 Uji-t (Parsial) 

 Kuncoro (2007: 81) menyatakan bahwa Uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual 

dalam menerangkan variabel terikat. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah 

apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau  

H0: bi = 0 

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha), parameter 

suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

Ha: bi  ≠ 0 



Analisis Pengaruh…, Gilang Oktario Wicaksana, Ma.-IBS, 2018 

Indonesia Banking School 

55 

 

 

 

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Pada uji statistik t, keputusan kita menolak hipotesis nol jika nilai absolut 

statistik t hitung lebih besar dari nilai t kritis dari distribusi tabel t. Sementara itu, 

prosedur uji probabilitas statistik t atau nilai p kita hanya membandingkan nilai 

probabilitas p dengan nilai signifikansi α. jika nilai probabilitas p lebih kecil dari 

nilai α yang dipilih maka kita menolak hipotesis nol (H0) atau menerima hipotesis 

alternatif (Ha) dan sebaliknya jika nilai probabilitas p lebih besar dari nilai α maka 

kita gagal menolak hipotesis nol (Widarjono, 2016: 45-46).                 

3.7.5.2 Koefisien Determinasi 

Kuncoro (2007: 84) menyatakan bahwa Koefisien determinasi (R
2
) pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar pengunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, 

banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2
 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi yang terbaik.   



Indonesia Banking School 

Analisis Pengaruh…, Gilang Oktario Wicaksana, Ma.-IBS, 2018 

 
 56 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah saham-saham perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45 selama 

periode tahun 2013-2017. Terdapat 45 saham-saham perusahaan yang setiap 

semester diumumkan oleh BEI sebagai saham perusahaan terpilih dalam indeks 

LQ45 yang didasarkan pada nilai transaksi, kapitalisasi pasar, kondisi keuangan, 

dan lain sebagainya. Dari seluruh populasi tersebut kemudian dipilih kembali 

menggunakan teknik purposive sampling sehingga didapat sampel dari objek 

terpilih yang akan digunakan sebagai model penelitian. Sampel ditentukan 

menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Penentuan Sampel 

No. Kriteria Sampel Jumlah 

1 Memberikan informasi keuangan perusahaan secara lengkap 

seperti laporan keuangan disertai rasio-rasio keuangan. 

45 

2 
Masuk dalam indeks LQ45 selama periode tahun 2013-2017 

secara beruntun 

24 

3 
Tidak melalukan stock split selama periode tahun 2012-

2016 

19 

Jumlah Akhir Sampel  19 

Periode Pengamatan 5 Tahun 

Jumlah Objek Pengamatan 95 Objek 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 
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 Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas, maka diperoleh 19 saham 

perusahaan terpilih. Dengan periode pengamatan selama lima tahun maka didapat 

objek pengamatan sebanyak 95 objek harga saham (jumlah akhir sampel dikali 

periode pengamatan).  Saham perusahaan-perusahaan terpilih dalam penelitian ini 

adalah: 

Tabel 4.2  

Sampel Perusahaan 

NO KODE EFEK NAMA PERUSAHAAN 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

4 ASII Astra International Tbk. 

5 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

6 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

7 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

8 GGRM Gudang Garam Tbk. 

9 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

10 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

11 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 

12 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

13 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

14 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

15 MNCN Media Nusantara Citra Tbk 

16 PGAS Perusahaan Gas Negara (Perdero) Tbk.  

17 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk.  

18 UNTR United Tractors Tbk. 

19 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
Sumber: Data diolah penulis (2018) 
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4.2 Data yang Digunakan 

Data harga saham pada penelitian ini merupakan rata-rata harga penutupan di 

setiap akhir bulan sebanyak 12 bulan di setiap tahun selama periode pengamatan 

(2013 s.d. 2017). Data ROE dan DER yang digunakan merupakan data keuangan 

perusahaan tahunan yang disediakan oleh masing-masing perusahaan. Seluruh 

data Harga Saham, ROE, dan DER diperoleh dari laman Bursa Efek Indonesia. 

Sedangkan data inflasi merupakan data tahunan yang dipublikasi oleh Badan 

Pusat Statistik. Data terakhir yang digunakan adalah kurs, yang dihitung dengan 

cara mengambil rata-rata dari informasi kurs bulanan selama 12 bulan selama 

periode pengamatan (2013 s.d 2017) yang diperoleh dari Bank Indonesia.    

4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

 Dengan menggunakan program komputer EViews, diperoleh hasil statistik 

deskriptif dari lima variabel penelitian sebagai beikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 Harga 

Saham 

ROE DER Inflasi Kurs 

Mean  8.719824 0.204386  1.36851 0.053440 9.427366 

Median 8.746981 0.144500 0.780000 0.036100 9.496145 

Maximum  11.17184 1.358500 7.110000 0.083800 9.502220 

Minimum 6.539466 0.028700 0.150000 0.030200 9.255227 

Standar Deviasi 1.19302568 0.262438 1.637423 0.024909 0.098049 
Sumber: Data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2018)  

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah tertera pada tabel 4.3 di atas, 

maka dapat diketahui variabel penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Harga Saham 

Variabel Harga Saham sebagai variabel dependen dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) dari seluruh sampel yang digunakan 

selama tahun 2013 – 2017 adalah sebesar 8,719824 atau sebesar Rp 11.842,-. 

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. Harga saham memiliki nilai tengah 

(median) 8.746981 atau sebesar Rp 6.292,-. Selain itu, harga saham memiliki 

standar deviasi sebesar  1.19302568. 

2. ROE 

Variabel ROE sebagai variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan 

nilai rata-rata (mean) dari seluruh sampel yang digunakan selama tahun 2013 

– 2017 adalah sebesar 0.204386 atau sebesar 20,4386%. 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. ROE 

memiliki nilai tengah (median) 0.144500 atau sebesar 14,45%. Selain itu, 

ROE memiliki standar deviasi sebesar  0.262438. 

3. DER 

Variabel DER sebagai variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan 

nilai rata-rata (mean) dari seluruh sampel yang digunakan selama tahun 2013 

– 2017 adalah sebesar 1.36851. Nilai maksimum DER adalah sebesar 
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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. DER memiliki nilai tengah (median) sebesar 

0.780000. Selain itu, standar deviasi pada DER sebesar 1.637423. 

4. Inflasi 

Variabel Inflasi sebagai variabel independen dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai rata-rata (mean) dari seluruh sampel yang digunakan 

selama tahun 2013 – 2017 adalah sebesar 0.053440 atau sebesar 5,344%. 

Nilai maksimum Inflasi adalah sebesar 0.083800 atau sebesar 8,38% terjadi 

pada tahun 2013, sedangkan nilai minimum sebesar 0.030200 atau sebesar 

3,02% terjadi pada tahun 2016. Inflasi memiliki nilai tengah (median) sebesar 

0.036100 atau sebesar 3,61%. Selain itu, standar deviasi pada inflasi sebesar 

0.024909 atau sebesar 2,4909%. 

5. Kurs 

Variabel Kurs sebagai variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan 

nilai rata-rata (mean) dari seluruh sampel yang digunakan selama tahun 2013 

– 2017 adalah sebesar 9.427366 atau sebesar Rp 12.451. 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. Kurs memiliki nilai tengah (median) sebesar 

9.496145 atau sebesar Rp 13.308. Selain itu, standar deviasi pada Kurs adalah  

sebesar 0.098049. 
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4.4 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Widarjono (2016: 355) menyatakan bahwa ada beberapa metode yang 

biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu 

pendekatan Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. 

4.4.1 Uji Chow 

Prosedur dalam menentukan jenis estimasi regresi yang akan digunakan yaitu 

pertama dengan melakukan Uji Chow untuk memilih model regresi antara 

common effect atau fixed effect dengan ketentuan: 

Ho: Menggunakan model Common Effect 

Ha: Menggunakan Fixed Effect   

Jika tingkat probabilitas lebih besar dari 0,05 maka menggunakan common effect 

dan pengujian berhenti di Uji Chow. Namun apabila probabilitas kurang dari 0,05 

maka pengujian dilanjutkan ke Uji Hausman. Berikut merupaan hasil dari Uji 

Chow:  

Tabel 4.4 

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 diolah penulis mengunakan EViews 9, 2018 

Berdasarkan tabel 4.4 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 ditolak dan dilakukan uji selanjutnya yaitu 

Uji Hausman.        
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4.4.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah data yang digunakan 

menggunakan Fixed Effect atau Random Effect. Apabila probabilitas lebih dari 

0,05 maka dapat disimpulkan model yang terpilih dalam penelitian ini adalah 

model random effect dengan kriteria: 

 Ho: Menggunakan model Random Effect 

 Ha: Menggunakan model Fixed Effect 

Berikut adalah hasil dari Uji Hausman:  

Tabel 4.5 

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 diolah penulis menggunakan 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 diterima 

dan Ha ditolak atau dengan kata lain model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan random effect. 

4.5 Uji Asumsi Klasik  

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III bahwa uji asumsi klasik 

dilakukan untuk menentukan apakah model regresi menunjukkan estimator yang 

tidak bias, linier, dan mempunyai varian yang minimum (best linear unbiased 

estimators = BLUE) (Widarjono, 2016: 23).  
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Berikut pembahasan mengenai hasil uji asumsi klasik yang sudah 

dilakukan dalam penelitian ini.   

4.5.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh untuk 

penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal 

merupakan syarat untuk melakukan teknik analisis regresi beranda.  

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas JB 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2013 2017

Observations 95

Mean       5.63e-16

Median   0.220145

Maximum  2.371347

Minimum -1.812735

Std. Dev.   1.140856

Skewness   0.114321

Kurtosis   1.888288

Jarque-Bera  5.099050

Probability  0.078119

 

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 0,078119. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa 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.  
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4.5.2 Uji Multikolinieritas  

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

antar variabel independen dalam penelitian. Terdapat berbagai cara untuk melihat 

ada atau tidaknya multikolinieritas dalam sebuah penelitian, salah satunya adalah 

dengan menghitung koefisien antarvariabel independen. Apabila koefisiennya 

rendah, maka tidak terdapat multikolinieritas (Winarno, 2017: 5.2). Berikut hasil 

olah data menggunakan EViews 9 yang ditampilkan dalam correlation matrix: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinieritas 

  ROE DER INF KURS 

ROE  1.000000  0.161676  0.086136 -0.080832 

DER  0.161676  1.000000  0.031018 -0.035800 

INF  0.086136  0.031018  1.000000 -0.908913 

KURS -0.080832 -0.035800 -0.908913  1.000000 

 Sumber: Data diolah penulis menggunakan eviews 9, 2018 

Hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan terjadinya masalah 

multikolinieritas antara variabel Inflasi dan Kurs (0,908913 > 0,8). Untuk 

menghindari terjadinya estimator dengan standard error yang kecil, penulis 

mengambil langkah perbaikan yakni dengan cara mengurangi salah satu variabel 

independen antara Inflasi dan Kurs. Ada empat kriteria yang sangat valid untuk 

membantu menentukan apakah sebuah variabel tertentu menjadi milik persamaan 

regresi. Kriteria-kriteria itu adalah (Sarwoko, 2005: 86): 

1. Teori. Apakah Variabel yang dilibatkan dalam persamaan regresi memiliki 

kekuatan secara teoritis? 

2. Uji t. Apakah koefisien estimasi dari variabel tersebut signifikan dengan arah 

teori yang benar? 
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3. R
2
. Apakah koefisien determinasi yang telah disesuaikan bertambah besar 

setelah variabel tersebut ditambahkan ke dalam persamaan. 

4. Bias. Apakah koefisien-koefisien variabel-variabel berubah secara signifikan 

ketika variabel tersebut ditambahkan ke dalam persamaan. 

Untuk memenuhi kritera-kriteria tersebut di atas, diperlukan pengujian 

sederhana yakni dengan melihat hasil uji t, koefisien determinasi, dan  koefisien 

variabel setelah pemilihan variabel bebas (Inflasi atau Kurs). Berikut hasil 

pengujian yang dilakukan: 

1. Hasil Uji Motede random effect dengan empat variabel bebas (ROE, DER, 

Inflasi, dan Kurs): 
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Empat Variabel Independen 

   
Dependent Variable: SAHAM   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 10/23/18   Time: 19:59   

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 2.113357 3.950252 0.534993 0.5940 

ROE 2.631114 0.404443 6.505519 0.0000 

DER -0.125653 0.053921 -2.330313 0.0220 

INF 0.753268 1.629844 0.462172 0.6451 

KURS 0.657704 0.408666 1.609392 0.1110 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.165140 0.9812 

Idiosyncratic random 0.161107 0.0188 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.363916     Mean dependent var 0.538185 

Adjusted R-squared 0.335645     S.D. dependent var 0.197510 

S.E. of regression 0.160987     Sum squared resid 2.332500 

F-statistic 12.87266     Durbin-Watson stat 1.538839 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9, 2018 

2. Hasil Uji tiga variabel bebas, menghilangkan variabel independen inflasi: 
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Gambar 4.3 

Hasil Uji ROE, DER, dan Kurs 

Dependent Variable: SAHAM   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 10/23/18   Time: 20:21   

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 

3. Hasil Uji dengan tiga variabel bebas, menghilangkan variabel independen 

Kurs: 
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Gambar 4.4 

Hasil Uji ROE, DER, dan Inflasi 

Dependent Variable: SAHAM   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 10/23/18   Time: 20:23   

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 8.454058 0.286032 29.55633 0.0000 

ROE 2.602903 0.407650 6.385146 0.0000 

DER -0.133703 0.054163 -2.468544 0.0154 

INF -1.557778 0.777343 -2.003977 0.0480 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.165094 0.9809 

Idiosyncratic random 0.162771 0.0191 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.344820     Mean dependent var 0.543743 

Adjusted R-squared 0.323221     S.D. dependent var 0.197788 

S.E. of regression 0.162714     Sum squared resid 2.409293 

F-statistic 15.96437     Durbin-Watson stat 1.568085 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

             Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9, 2018 

Setelah dilakukan beberapa pengujian sederhana, selanjutnya yakni menentukan 

variabel mana yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria-

kriteria spesifikasi di atas. Berikut penjelasan atas kriteria-kriteria spesifikasi 

dimaksud: 
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Tabel 4.7 

Penjelasan Kriteria Spesifikasi Pemilihan Variabel 

Variabel/ 

Spesifikasi 

Inflasi Kurs 

1. Teori Secara teori, penulis berasumsi 

bahwa Inflasi memiliki pengaruh 

negatif sebagaimana tertulis pada 

bab II 

Secara teori, penulis berasumsi 

bahwa Kurs memiliki pengaruh 

positif sebagaimana tertulis pada 

bab II 

2. Uji t Berdasarkan gambar 4.4 Inflasi 

memiliki pengaruh negatif dengan 

nilai probabilitas 0.0480 (<0,05) 

dan koefisien -1.557778, hal ini 

sesuai dengan arah teori yang 

disusun penulis yakni Inflasi 

memiliki arah pengaruh yang 

negatif terhadap harga saham. 

Berdasarkan gambar 4.3  Kurs 

memiliki pengaruh positif dengan 

nilai probabilitas 0.0121 (<0,05) 

dan koefisien 0.491360, hal ini 

sesuai dengan arah teori yang 

disusun penulis yakni Kurs 

memiliki arah pengaruh positif 

terhadap harga saham. 

3. R square 

(adjusted 

R
2
) 

Berdasarkan gambar 4.2 Nilai 

Adjusted R
2
 sebesar 0.335645, 

setelah menghilangkan variabel 

Kurs dan menambahkan variabel 

Inflasi (gambar 4.4) nilai adjusted 

R
2
 menjadi 0.323221 atau dengan 

kata lain menurun sebesar 

0,012424 atau 1.2424%. 

Berdasarkan gambar 4.2 Nilai 

Adjusted R
2
 sebesar 0.335645, 

setelah menghilangkan variabel 

Inflasi dan menambahkan variabel 

Kurs (gambar 4.3) nilai adjusted 

R
2
 menjadi 0.341849 atau dengan 

kata lain meningkat sebesar 

0,006204 atau 0,6204%. 

4. Bias Apabila variabel Inflasi yang 

dimasukkan ke dalam model 

regresi, nilai probabilitas dan 

koefisien pada variabel ROE 

masing-masing menjadi (gambar 

4.4) sebesar 0,0000 sebelumnya 

pada gambar 4.2 0,0000 (tidak 

terjadi perubahan) dan 2.6029038 

sebelumnya 2.631114 atau terjadi 

penurunan sebesar 0,0282102. 

Nilai probabilitas dan koefisien 

pada variabel DER masing-

masing menjadi sebesar 0.0220 

sebelumnya 0.0154 atau terjadi 

peningkatan sebesar 0,0066 dan -

0.133703 sebelumnya -0.125653 

atau terjadi peingkatan sebesar -

0,00805  

Apabila variabel kurs yang 

dimasukkan ke dalam model 

regresi, nilai probabilitas dan 

koefisien pada variabel ROE 

masing-masing menjadi (gambar 

4.3) sebesar 0,000 sebelumnya 

pada gambar 4.2 0,0000 atau tidak 

terjadi perubahan dan 2.667848 

sebelumnya 2.631114 atau terjadi 

peningkatan sebesar 0,036734. 

Nilai probabilitas dan koefisien 

DER masing-masing menjadi 

sebesar 0.0207 sebelumnya 0.0154 

atau terjadi penurunan sebesar 

0.0053 dan -0.126246 sebelumnya 

-0.125653 atau terjadi 

peningkatan sebesar -0,000593 

Sumber: data diolah penulis, 2018 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, masing-masing variabel memiliki 

keunggulan pada masing-masing kriteria. Berdasarkan hasil uji t, variabel inflasi 

dan kurs masing-masing memiliki pengaruh yang sesuai dengan arah teori yang 

disusun oleh penulis. Pada hasil koefisien determinasi dapat dilihat bahwa 

variabel kurs memiliki pengaruh yang lebih baik karena menambah nilai koefisien 

determinasi sedangkan apabila variabel inflasi yang digunakan justru menurunkan 

nilai koefisien determinasi. Selain itu, hasil pengaruh penambahan variabel Kurs 

terlihat lebih baik dibandingkan dengan Inflasi pada kriteria bias karena bersifat 

meningkatkan nilai koefisien variabel lain. Dengan demikian, penulis memilih 

variabel Kurs yang akan dimasukkan ke dalam model penelitian. Berikut hasil 

pengujian multikolinieritas setelah menjadi tiga variabel independen (ROE, DER, 

dan Kurs): 

Tabel 4.8  

Hasil Uji Multikolinieritas ROE, DER, Kurs 

 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.  

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk memenuhi asumsi dalam model regresi 

yakni residual memiliki varian yang konstan atau var(ei) = σ
2 

dan residual suatu 
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observasi tidak saling berhubungan dengan residual observasi lainya atau 

cov(ei,ej) = 0, sehingga menghasilkan estimator yang BLUE (Winarno, 2017: 5.8). 

Salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya gangguan 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Uji Park yang terdapat pada 

perangkat EViews 9, berikut hasil pengujian yang telah dilakukan: 

Gambar 4.5 

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. 

4.5.4 Uji Autokorelasi 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa autokorelasi 

merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain. 

Salah satu cara untuk memeriksa ada tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji 

Durbin-Watson (Winarno, 2017: 5.31). Dengan jumlah sampel sebanyak 95 
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(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: 

Gambar 4.6  

Keputusan Autokorelasi Durbin-Watson d 

autokorelasi 

Positif 

ragu-ragu tidak ada 

autokorelasi 

ragu-ragu autokorelasi 

negatif 

     

      

0       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:           Gambar 4.7 

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 4.7 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 yang mengandung masalah autokorelasi 

yakni dengan mengikuti pola autoregresif tingkat pertama AR(1). Namun 
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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).   

4.5.5 Analisis Regresi Berganda 

Setelah dilakukan pemilihan model pada data penelitian dengan menggunakan Uji 

Chow dan Uji Hausman, disimpulkan bahwa random effect merupakan model 

terbaik. Berikut hasil pengujian pada aplikasi EViews 9.   

Gambar 4.8 

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 
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 Berdasarkan gambar output EViews di atas dan model regresi, persamaan 

regresi linier berganda yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut: 

lnHSit = x0 + x1ROEit + x2DERit + x3lnKursit + Ɛit 

Keterangan: 

lnHS  = 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 

Berdasarkan output Eviews dan persamaan di atas, diperoleh persamaan 

sebagai berikut: 

HS=  3,7151 + 2,667848 ROE – 0,126246 DER + 0,49136 Kurs 

   Berdasarkan persamaan yang sudah terbentuk di atas, dapat dijelaskan 

bahwa model regresi linier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta sebesar 3,7151, artinya apabila nilai ROE, DER, dan Kurs 

adalah nol, maka koefisien Harga Saham yang terbentuk adalah sebesar 

3,7151 rupiah. 

b. Koefisien Regresi ROE sebesar +14.40892779 (antilog +2,667848) artinya 

bahwa setiap kenaikan ROE sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel 
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independen lainnya tetap maka Koefisien Harga Saham akan mengalami 

peningkatan rata-rata sebesar 14.40892779 rupiah. 

c. Koefisien Regresi DER sebesar  -1.134561236 (antilog –0,126246) artinya 

bahwa setiap kenaikan DER sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel 

independen lainnya tetap maka Koefisien Harga Saham akan mengalami 

penurunan rata-rata sebesar -1.134561236 rupiah. 

d. Koefisien Regresi Kurs sebesar  +0,49136 artinya bahwa setiap kenaikan 

Kurs sebesar 1% dengan asumsi variabel independen lainnya tetap maka 

Rata-rata Harga Saham akan mengalami kenaikan sebesar 0,49136%. 

4.6 Uji Hipotesis 

4.6.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai koefisien determinasi 

yakni pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat.  

Berdasarkan gambar 4.8 nilai koefisien determinasi (Adjusted R
2
) 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.  
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4.6.2 Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen secara 

individual/parsial mempengaruhi variabel dependen. Hal ini digunakan untuk 

menjawab hipotesis yang telah disusun oleh penulis berdasarkan teori yang sudah 

didapat. Jika nilai probabilitas dari variabel independen lebih besar dari α (0,05) 

maka menolak Ha dan menerima H0. Berikut penjelasan dari hasil Uji t 

berdasarkan gambar 4.8. 

H01: ROE tidak berpengaruh positif terhadap Harga Saham 

Ha1: ROE berpengaruh positif terhadap Harga Saham 

Berdasarkan gambar 4.8, nilai probabilitas dari variabel ROE adalah 

sebesar 0,0000 ≤ 0,05 (signifikan) dengan nilai koefisien sebesar +2,667848. Hal 

ini menjelaskan bahwa ROE memiliki pengaruh positif atau dengan kata lain 

menerima Ha1 dan menolak H01.          

H02: DER tidak berpengaruh negatif terhadap Harga Saham 

Ha2: DER berpengaruh negatif terhadap Harga Saham 

Berdasarkan gambar 4.8, nilai probabilitas dari variabel DER adalah 

sebesar 0,0207 ≤ 0,05 (signifikan) dengan nilai koefisien sebesar –0,126246. Hal 

ini menjelaskan bahwa DER memiliki pengaruh negatif terhadap Harga Saham 

atau dengan kata lain menerima Ha2 dan menolak H02.  

H03: kurs tidak berpengaruh negatif terhadap Harga Saham 

Ha3: kurs berpengaruh negatif terhadap Harga Saham 

Berdasarkan gambar 4.8, nilai probabilitas dari variabel kurs adalah 

sebesar 0,0121 ≤ 0,05 (signifikan) dengan nilai koefisien +0,49136. Hal ini 
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menjelaskan bahwa kurs memiliki pengaruh positif terhadap harga saham atau 

dengan kata lain menerima Ha3 dan menolak H03. 

4.7 Analisis Hasil Penelitian 

4.7.1 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 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 
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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).  

4.7.2 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 



Indonesia Banking School 

Analisis Pengaruh…, Gilang Oktario Wicaksana, Ma.-IBS, 2018 

79 

 

 

 

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 pada BAB II. Selain itu, 

hasil penelitian ini memperkuat para peneliti sebelumnya yakni Wilianto (2012), 

Dewi dan Wahyudi (2012), dan Rakasetya, Darminto, dan Dzulkirom (2013). 

4.7.3 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 oleh perusahaan multinasional. Namun bukan berarti 
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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 
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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.      

4.8 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh ROE, 

DER, dan kurs terhadap harga saham perusahaan LQ45 periode tahun 2013 s.d. 

2017 terbukti bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham. Sebesar 34,1849% perubahan harga saham dapat 

dijelaskan dalam model penelitian yang penulis teliti (dipengaruhi oleh ROE, 

DER, dan Kurs), artinya para investor dapat mempertimbangkan variabel-variabel 

tersebut dalam mengambil keputusan investasi pada saham sebuah perusahaan.  

 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, 
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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). 
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Rata-rata DER pada sampel perusahaan dalam penelitian ini adalah sebesar 

1.368581, angka tersebut tidak terlalu 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 memengaruhi arus modal asing di negara berkembang. Akhirnya, dollar AS 

menguat (Josua Pardede oleh Setiawan, 2017).    
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian, analisis, serta mengambil 

kesimpulan atas pengaruh ROE, DER, Inflasi, dan Kurs terhadap Harga Saham 

Perusahaan selama periode tahun 2013-2017. 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 
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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.  

5.2 Saran  

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.  
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2. Bagi Emiten 

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.  

5.3 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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LAMPIRAN 

Data yang Digunakan 

KODE 

EFEK 
Tahun 

LN Harga 

Saham 
ROE DER Inflasi LN KURS 

AALI 2013 9.88 0.19 0.46 0.08 9.26 

AALI 2014 10.14 0.22 0.57 0.08 9.38 

AALI 2015 9.94 0.06 0.84 0.03 9.50 

AALI 2016 9.67 0.12 0.38 0.03 9.50 

AALI 2017 9.59 0.11 0.35 0.04 9.50 

ADRO 2013 7.01 0.07 1.11 0.08 9.26 

ADRO 2014 7.02 0.06 0.97 0.08 9.38 

ADRO 2015 6.60 0.05 0.78 0.03 9.50 

ADRO 2016 6.93 0.09 0.72 0.03 9.50 

ADRO 2017 7.46 0.13 0.67 0.04 9.50 

AKRA 2013 8.44 0.11 1.73 0.08 9.26 

AKRA 2014 8.44 0.13 1.48 0.08 9.38 

AKRA 2015 8.64 0.15 1.09 0.03 9.50 

AKRA 2016 8.82 0.13 0.96 0.03 9.50 

AKRA 2017 8.81 0.14 0.86 0.04 9.50 

ASII 2013 8.85 0.21 1.02 0.08 9.26 

ASII 2014 8.88 0.18 0.96 0.08 9.38 

ASII 2015 8.82 0.12 0.94 0.03 9.50 

ASII 2016 8.92 0.13 0.87 0.03 9.50 

ASII 2017 9.02 0.15 0.89 0.04 9.50 

BBCA 2013 9.23 0.22 6.76 0.08 9.26 

BBCA 2014 9.35 0.21 6.06 0.08 9.38 

BBCA 2015 9.50 0.20 5.60 0.03 9.50 

BBCA 2016 9.56 0.18 4.97 0.03 9.50 

BBCA 2017 9.82 0.18 4.68 0.04 9.50 

BBNI 2013 8.40 0.19 7.11 0.08 9.26 

BBNI 2014 8.55 0.18 5.59 0.08 9.38 

BBNI 2015 8.63 0.12 5.26 0.03 9.50 

BBNI 2016 8.56 0.13 5.52 0.03 9.50 

BBNI 2017 8.87 0.14 5.79 0.04 9.50 

BSDE 2013 7.37 0.22 0.68 0.08 9.26 

BSDE 2014 7.38 0.22 0.52 0.08 9.38 

BSDE 2015 7.50 0.11 0.63 0.03 9.50 
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KODE 

EFEK 
Tahun 

LN Harga 

Saham 
ROE DER Inflasi LN KURS 

BSDE 2016 7.56 0.08 0.57 0.03 9.50 

BSDE 2017 7.49 0.18 0.57 0.04 9.50 

GGRM 2013 10.70 0.15 0.73 0.08 9.26 

GGRM 2014 10.89 0.16 0.75 0.08 9.38 

GGRM 2015 10.80 0.17 0.67 0.03 9.50 

GGRM 2016 11.09 0.17 0.59 0.03 9.50 

GGRM 2017 11.17 0.18 0.58 0.04 9.50 

INDF 2013 8.84 0.09 1. 04 0.08 9.26 

INDF 2014 8.84 0.12 1.08 0.08 9.38 

INDF 2015 8.75 0.09 1.13 0.03 9.50 

INDF 2016 8.93 0.12 0.87 0.03 9.50 

INDF 2017 9.00 0.11 0.88 0.04 9.50 

INTP 2013 9.98 0.22 0.16 0.08 9.26 

INTP 2014 10.06 0.21 0.17 0.08 9.38 

INTP 2015 9.94 0.18 0.16 0.03 9.50 

INTP 2016 9.78 0.15 0.15 0.03 9.50 

INTP 2017 9.82 0.08 0.18 0.04 9.50 

JSMR 2013 8.64 0.11 1.61 0.08 9.26 

JSMR 2014 8.72 0.11 1.79 0.08 9.38 

JSMR 2015 8.67 0.11 1.97 0.03 9.50 

JSMR 2016 8.52 0.11 2.27 0.03 9.50 

JSMR 2017 8.60 0.11 3.31 0.04 9.50 

KLBF 2013 7.17 0.23 0.33 0.08 9.26 

KLBF 2014 7.39 0.22 0.27 0.08 9.38 

KLBF 2015 7.40 0.19 0.25 0.03 9.50 

KLBF 2016 7.33 0.19 0.22 0.03 9.50 

KLBF 2017 7.38 0.18 0.20 0.04 9.50 

LPKR 2013 7.11 0.11 1.21 0.08 9.26 

LPKR 2014 6.94 0.18 1.14 0.08 9.38 

LPKR 2015 7.08 0.05 1.18 0.03 9.50 

LPKR 2016 6.90 0.06 1.07 0.03 9.50 

LPKR 2017 6.54 0.03 0.90 0.04 9.50 

LSIP 2013 7.45 0.12 0.21 0.08 9.26 

LSIP 2014 7.63 0.13 0.20 0.08 9.38 

LSIP 2015 7.31 0.08 0.21 0.03 9.50 

LSIP 2016 7.35 0.08 0.24 0.03 9.50 

LSIP 2017 7.27 0.09 0.20 0.04 9.50 

MNCN 2013 7.96 0.23 0.24 0.08 9.26 
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KODE 

EFEK 
Tahun 

LN Harga 

Saham 
ROE DER Inflasi LN KURS 

MNCN 2014 7.89 0.20 0.45 0.08 9.38 

MNCN 2015 7.68 0.13 0.51 0.03 9.50 

MNCN 2016 7.58 0.16 0.50 0.03 9.50 

MNCN 2017 7.39 0.16 0.54 0.04 9.50 

PGAS 2013 8.58 0.33 0.60 0.08 9.26 

PGAS 2014 8.62 0.25 1.10 0.08 9.38 

PGAS 2015 8.24 0.13 1.15 0.03 9.50 

PGAS 2016 7.89 0.10 1.16 0.03 9.50 

PGAS 2017 7.70 0.05 0.97 0.04 9.50 

SMGR 2013 9.65 0.25 0.41 0.08 9.26 

SMGR 2014 9.65 0.22 0.37 0.08 9.38 

SMGR 2015 9.37 0.16 0.39 0.03 9.50 

SMGR 2016 9.19 0.15 0.45 0.03 9.50 

SMGR 2017 9.18 0.07 0.61 0.04 9.50 

UNTR 2013 9.78 0.13 0.61 0.08 9.26 

UNTR 2014 9.92 0.13 0.56 0.08 9.38 

UNTR 2015 9.86 0.07 0.57 0.03 9.50 

UNTR 2016 9.76 0.12 0.50 0.03 9.50 

UNTR 2017 10.28 0.16 0.73 0.04 9.50 

UNVR 2013 10.22 1.26 2.14 0.08 9.26 

UNVR 2014 10.31 1.25 2.11 0.08 9.38 

UNVR 2015 10.57 1.21 2.26 0.03 9.50 

UNVR 2016 10.66 1.36 2.56 0.03 9.50 

UNVR 2017 10.77 1.35 2.65 0.04 9.50 
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