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ABSTRACT 

 

The objectives of this research is to analyze the influenceof profitability , 

liquidity and price earnings ratio of the stock price on the stock LQ45 listed in 

Indonesia Stock Exchange 2011-2013. 

 Data used in this reaserch were obtained from the financial statements of 

the company. The number of sample for this reaserch is 19 company. Analyze 

technique used for this reaserch is multiple linier regression. 

This reaserch has been analyzed with Eviews 7 program, and during the 

significance test it indicated that random effect was the most appropriate method. 

The result of this reaserch shows that Return On asset have a positive significant 

effect to stock price, Current Ratio have negative effect to stock price and Price 

Earning Ratio have positive but no significant effect to stock price. 

Keyword : Return On Asset, Current ratio, Price Earning Ratioand  Stock 

Price. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Terdapat berbagai macam pilihan kegiatan untuk seseorang yang ingin 

melakukan investasi dengan kekayaan yang dimiliki. Seorang investor dapat 

memilih berbagai jenis investasi, karena dapat memberikan keuntungan ekonomis 

bagi investor itu sendiri. Saham memang menawarkan keuntungan paling tinggi, 

tetapi juga memiliki risiko paling besar. Meskipun kita ingin memperoleh 

keuntungan besar dengan risiko sekecil-kecilnya, pada kenyataannya keuntungan 

besar selalu diikuti risiko besar. 

Tujuan investasi pada saham adalah untuk mendapatkan keuntungan dari 

dana yang kita tanamkan di pasar modal. Perusahaan atau perorangan yang 

menanamkan modalnya di pasar modal disebut dengan investor, sedangkan 

seseorang atau perusahaan yang menerbitkan sahamnya di pasar modal disebut 

dengan emiten. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 

1995 tentang pasar modal menjelaskan bahwa pasar modal mempunyai peran 

yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber 

pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Suatu  

perusahaan akan menarik investor untuk menanamkam modalnya kepada 

perusahaan tersebut, apabila perusahaan memiliki prospek yang baik. 
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Setiap saham  yang dikeluarkan oleh perusahaan memiliki harga. Harga 

nominal saham adalah harga yang tercantum pada lembar saham yang diterbitkan. 

Harga saham dapat juga dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan, dimana 

laporan keuangan perusahaan yang baik harus melalui proses akuntansi yang baik. 

Tujuan akuntansi ada dua yaitu menyediakan informasi pengambilan keputusan 

dan menyediakan informasi yang berguna untuk pertanggungjawaban manajemen. 

Dengan   mempelajari laporan keuangan, investor dan manajemen mendapatkan 

hasil analisa dari laporan keuangan tersebut. 

Untuk memprediksi harga saham dibutuhkan analisis perusahaan 

didasarkan pada kondisi riil dan memiliki landasan yang kuat yaitu dengan 

menggunakan variabel-variabel fundamental. Menurut Tandelilin (2010) terdapat 

dua komponen utama dalam analisis perusahaan yaitu price earning ratio dan 

earning per share. Selain itu, penting juga untuk menilai prospek perusahaan 

dimasa datang dengan melihat pertumbuhan profitabilitas perusahaan. 

Pertumbuhan profitabilitas perusahaan juga merupakan indikator yang 

sangat diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan 

oleh investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan 

tingkat yang disyaratkan investor. Return on asset merupakan salah satu rasio 

profitabilitas yang menunjukan tingkat pengembalian asset. Suatu angka ROA 

yang tinggi akan membawa keberhasilan bagi perusahaan yang mengakibatkan 

tingginya harga sahamdan membuat perusahaan dengan mudah menarik dana 

baru, memungkinkan perusahaan untuk berkembang, menciptakan kondisi pasar 

yang sesuai, serta memberikan laba yang lebih besar. 
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Selain menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari rasio likuiditas. Perusahaan membutuhkan tingkat 

likuiditas yang tinggi agar dapat menutup adanya kemungkinan timbulnya biaya-

biaya yang menyebabkan kekurangan finansial. Apabila dalam jangka pendek 

perusahaan telah menunjukan ketidakmampuannya dalam mengelola bisnis, maka 

perusahaan memperlihatkan adanya kesulitan yang lebih besar dalam jangka 

panjang. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa likuidnya perusahaan 

dalam menghadapi biaya-biaya yang tidak terduga. Rasio yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah current ratio karena sudah mewakili perhitungan dari 

likuiditas jangka pendek yang mencakup seluruh aktiva lancar. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih memberikan 

hasil yang beragam. Misalnya Megthi et al (2011) dengan judul “ Pengaruh 

Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, menyimpulkan bahwa current ratio secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur. 

Penelitian yang dilakukan Safitri (2013) yang berjudul “ Pengaruh 

Earning Per Share, Price Earning Ratio, Return On Asset, Debt Equity Ratio dan 

Market Value Added terhadap Harga Saham dalam Kelompok Jakarta Islamic 

Index” yang menunjukan bahwa return on asset tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham dalam kelompok Jakarta Islamic Index  tahun 

2008-2011. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam berinvestasi investor 
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tidak memperhatikan return on asset sebagai salah satu pertimbangan dalam 

mengambil keputusan  investasinya. 

Penelitian yang dilakukan (Deitiana, 2011) yang berjudul “ Pengaruh 

Rasio Keuangan, Pertumbuhan Penjualan dan Dividen terhadap Harga Saham” 

menghasilkan bahwa rasio likuiditas yang diwakili oleh current ratio bahwa 

likuiditas, dividen dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. 

Setiayawan (2011), penelitian yang dilakukan berjudul “ Pengaruh 

Current Ratio, Inventory Turnover, Time Interest Earned dan dan Return On 

Equity terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012” yang 

menghasilkan bahwa current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur sector barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

Murwanti et al (2014) penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap Harga Saham Pada PT. Mustika Ratu Tbk di Bursa Efek 

Indonesia” yang menghasilkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh terhadap 

harga saham, sedangkan rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Berdasarkan penelitian terdahulu penelitian ini memiliki perbedaan dari 

peneliti sebelumnya, yang membedakan adalah variabel yang digunakan peneliti 

adalah return on asset, current ratio dan price earning ratio dan tahun yang 
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digunakan oleh peneliti lebih baru dan perusahaan yang digunakan dalam objek 

ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

Indek Harga Saham Gabungan merupakan suatu indeks yang diperlukan 

sebagai sebuah indikator untuk mengamati pergerakan harga dari sekuritas-

sekuritas. Berdasarkan catatan Bursa Efek Indonesia (BEI), saat ini terdapat 11 

jenis indeks saham yang terus menerus disebar luaskan yaitu, Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG), Indeks Sektoral, Indeks LQ-45, Jakarta Islamic Index 

(JII), Indeks Kompas 100, Indeks Bisnis -27, indeks Pefindo-25, Indeks Sri-

kehati, Indeks Papan Utama, Indeks Papan Pengembangan dan indeks Individual. 

Indeks LQ45 menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas 

perdagangan saham. Perusahaan yang termasuk LQ45 merupakan urutan yang 

tertinggi yang mewakili sektornya di Bursa Efek Indonesia.Penggunaan Indeks 

LQ45 dapat memudahkan investor dalam memilih investasi saham dari segi 

likuiditasnya. Dikatakan likuid karena pergerakan harga saham dipengaruhi oleh 

banyaknya transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia. Saham yang banyak 

diminati juga tergolong memiliki profitabilitas yang baik, karena salah satu 

indikator investor memilih saham adalah berdasarkan profit yang akan didapat. 

Berdasarkan hasil dari peneliti terdahulu yang sudah dilakukan, dan 

ditemukan adanya penelitian terhadap kandungan return on asset, current ratio, 

dan price earning ratio yang berbeda. Oleh karena itu, penulis akan membahas 

kembali mengenai “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Price Earning 
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Ratio Terhadap Harga Saham Pada Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 2011-2013”. 

1.2 Masalah Penelitian 

Kinerja keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting yang 

digunakan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan yang sering 

digunakan oleh pemegang kepentingan saham sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan investasi. Adanya reaksi yang berbeda dari pasar menyebabkan 

pentingnya alur informasi, karena reaksi tersebut akan mencerminkan dari harga 

saham. 

 Teori yang mendasari penelitian ini adalah signaling theory, dimana 

pengujian yang dilakukan adalah menguji hubungan antar variabel yang dikatakan 

sebagai faktor kinerja keuangan perusahaan dan pengaruh kinerja keuangan 

tersebut dengan reaksi para investor yang akan mempengaruhi harga saham. 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasaran uraian diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas 

sebagai berikut : 

1. Apakah return on asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada 

saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013? 

2. Apakah current ratio berpengaruh terhadap harga saham pada saham 

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013? 

3. Apakah price earning ratio (PER) berpengaruh terhadap harga saham 

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013? 
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4. Apakahreturn on asset (ROA), current ratio(CR),price earning ratio 

(PER) berpengaruh secara simultan terhadap harga saham pada saham 

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013? 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

1. Pembatasan penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi: 

2. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah return on asset  

3. Rasio likuiditas yang digunakan adalah current ratio 

4. Rasio Aktivitas yang digunakan adalah price earning ratio 

5. Perusahaan di LQ45 yang bertahan dan menerbitkan laporan keuangan 

selama periode penelitian. 

6. Perusahaan non-bank, dikarenakan perbedaan perhitungan rasio keuangan. 

7. Harga saham penutupan rata-rata lima hari setelah laporan keuangan 

dipublikasikan perusahaan LQ45 periode 2011-2013. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui, membuktikan dan menganalisis pengaruh rasio 

profitabilitas return on asset terhadap harga saham LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 

2. Untuk mengetahui, membuktikan dan menganalisis pengaruh rasio 

likuiditas current ratio terhadap harga saham LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013 
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3. Untuk mengetahui, membuktikan dan menganalisis pengaruh price 

earning ratio terhadap harga saham LQ45 periode 2011-2013. 

4. Untuk mengetahui, membuktikan dan menganalisis pengaruh return on 

asset, current ratio, price earning ratio secara simultan terhadap harga 

saham LQ45 periode 2011-2013 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat untuk berbagai pihak yaitu: 

1. Bagi pihak investor 

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan juga 

sebagai masukan bagi para investor untuk menanamkan modalnya dan 

untuk membeli saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagi pihak perusahaan LQ45 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

bagi pihak manajemen perusahaan dalam penetapan kebijakan terutama 

menyangkut keuangan dan kewajiban lain berdasarkan analisis rasio 

keuangan. 

3. Bagi penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

dan menambah wawasan penulis tentang analisis rasio profitabilitas, 

likuiditas dan aktivitas khususnya yang berhubungan dengan harga saham. 

 

Pengaruh Profitabilitas..., Putri Andita Sari, Ak.-IBS, 2015



26 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini dibagi jadi lima bagian yaitu : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis 

untuk melakukan penelitian ini. Bab ini juga membahas pembatasan masalah 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain itu, adanya pembahasan 

mengenai penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulisan penelitian ini. 

BAB 2 : LANDASAN TEORI 

Bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan 

topik penelitian. Selain teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, pada bab ini 

juga akan berisikan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Selain itu, akan disajikan kerangka pemikiran teoritis yang merupakan 

kerangka berpikir penelitian. Pada bagian terakhir dari bab ini membahas 

mengenai hipotesis penelitian. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan lebih dalam mengenai objek penelitian yaitu metode 

penelitian yang digunakan, data, sumber data, waktu penelitian, teknik 

pengumpulan data, variabel yang digunakan, serta metode pengujian hipotesis. 

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum dari objek yang 

diteliti, dan hasil data yang telah diolah serta interpretasi dari hasil analisis 

penelitian tersebut. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil dari penelitian ini, serta saran kepada 

pihak-pihak terkait. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1Tinjauan Pustaka 

2.1.1Signaling Theory 

Dalam penelitian ini teori yang mendasari adalah signaling theory ( teori 

sinyal). Menurut Scott (2012), ” bahwa sebuah argumen yang sederhana dapat 

dibuat dengan menunjukan bahwa seorang manajemen akan merilis semua 

informasi perusahaan yang baik dan informasi yang buruk. Hal ini dikenal sebagai 

prinsip keterbukaan. Jika investor rasional mengetahui bahwa manajemen 

memiliki informasi, tetapi investor tidak memiliki informasi manajemen akan 

menganggap bahwa hal itu menguntungkan. Dengan kata lain, jika investor tidak 

mengamati manajemen mengungkapkan informasi, mereka akan mengasumsikan 

hal terburuk dan asumsi terhadap penawaran nilai pasar yang rendah pada harga 

saham perusahaan telah sesuai”. 

Sebuah pernyataan dalam Scott (2012) ” A signal is an action taken by a 

high-type manager that would not be rational if that manager was low 

type”(sebuah sinyal adalah tindakan yang dipakai oleh manajer tingkat atas, 

dimana tindakan tersebut tidak akan rasional apabila dilakukan oleh manajer 

tingkat rendah). Menurut Scott (2012) keadaan tersebut yang menjadikan sinyal 

memiliki kredibilitas, informasi dalam sinyal tersebut adalah bentuk yang 

irrasional/ tidak rasional yang dipilih manager tipe rendah/tingkat rendah untuk 

Pengaruh Profitabilitas..., Putri Andita Sari, Ak.-IBS, 2015



29 
 

mengikuti manager tingkat tipe tinggi/ tingkat yang tinggi dan pasar mengetahui 

hal tersebut. Sejumlah sinyal yang relevan dengan akuntansi dapat diterapkan dan 

manajer harus memiliki pilihan. Untuk saat ini, investasi pada insentif berbasis 

pasar dalam merintis informasi telah berpusat pada manajer (Scott, 2012). 

2.1.2 Pasar Modal 

Pasar modal merupakan tempat bertemu antara pembeli dan penjual 

dengan risiko untung atau rugi. Kebutuhan dana jangka pendek umumnya 

diperoleh di pasar uang. Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk 

meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau 

mengeluarkan obligasi (Jogiyanto, 2013). 

Pengertian pasar modal menurut Tandelilin (2010), pasar modal adalah 

pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. 

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995, pasar modal 

didefinisikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

2.1.2.1Teori Efisiensi Pasar Modal 

Informasi sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan investasi. 

Dalam pengambilan keputusan investasi, investor menentukan harga saham 

berdasarkan arus kas yang diharapkan akan diterima dari saham dan risiko yang 

terlibat. Investor yang rasional harus menggunakan semua informasi yang mereka 

miliki sebelum akhirnya mengambil keputusan. Informasi sangat dibutuhkan 
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untuk menentukan harga, pasar efisien merupakan konsep yang sering digunakan 

dalam menentukan informasi yang ada di pasar (Jones, 2014). 

Efisiensi pasar modal dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan relevansi 

informasi yang dapat dipertimbangkan yaitu sifat dari kandungan informasi yang 

tersedia (Fama, 1970) dalam (Jogiyanto, 2013). 

Tiga kategori efisiensi pasar tersebut adalah: 

1. Efisiensi bentuk lemah 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga harga dari 

sekuritas mencerminkan secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. 

Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk 

efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak 

(random walk theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak 

berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk 

lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien 

bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu 

untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. 

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang 

dipublikasikan (all publicly available information) termasuk informasi 

yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi 

yang di publikasikan dapat berupa sebagai berikut ini. 
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a) Informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga 

sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi 

tersebut. Informasi yang di publikasikan ini merupakan informasi 

dalam bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten. Informasi ini 

umumnya berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di 

perusahaan emiten (corporate event). Contoh dari informasi yang 

dipublikasikan ini misalnya adalah pengumuman laba, 

pengumuman pembagian dividen, pengumuman pengembangan 

produk baru, pengumuman manajer dan akuisis, pengumuman 

perubahan metode akuntansi, pengumuman pergantian pemimpin 

perusahaan dan lain sebagainya. 

b) Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga 

sekuritas sejumlah perusahaan. Informasi yang dipublikasikan ini 

dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan regulator yang 

hanya berdampak pada harga-harga sekuritas perusahaan-

perusahaan yang terkena regulasi tersebut. Contoh dari informasi 

ini misalnya adalah regulasi untuk meningkatkan kebutuhan 

cadangan (reserved requirement) yang harus dipenuhi oleh semua 

bank-bank. Informasi ini akan memperngaruhi secara langsung 

harga sekuritas tidak hanya sebuah bank saja, tetapi mungkin 

semua emiten di dalam industri perbankan. 

c) Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga 

sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. 
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Informasi ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan 

dari regulator yang berdampak kesemua perusahaan emiten. 

Contoh dari regulasi ini adalah peraturan akuntansi untuk 

mencantumkan laporan arus kas yang harus dilakukan oleh semua 

perusahaan. Regulasi ini akan mempunyai dampak ke harga 

sekuritas tidak hanya untuk sebuah perusahaan saja atau 

perusahaan-perusahaan di suatu industri, tetapi mungkin 

berdampak langsung pada sebuah perusahaan. 

3. Efisiensi pasar bentuk kuat 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga 

sekuritas secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang 

tersedia termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk 

ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat 

memperoleh keuntungan tidak normal (abnormal return) karena 

mempunyai informasi privat. 

2.1.2.2 Instrument Pasar Modal 

2.1.2.2.1 Saham 

Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu 

perseroan terbatas. Dalam transaksi jual beli di Bursa efek, saham atau sering juga 

disebut shares, merupakan instrument yang paling dominan diperdagangkan. 

Saham tersebut dapat pula diterbitkan dengan cara atas nama atau unjuk 

(Jogianto,2013). 
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2.1.2.2.2 Jenis-Jenis Saham 

Menurut Jogiyanto (2013) jenis saham yang dikenal ada 3 (tiga) macam 

yaitu saham biasa, saham preferen, dan saham terasuri. Berikut ini adalah 

penjelasan dari jenis-jenis saham tersebut. 

1. Saham biasa (Common Share) 

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satukelas saham saja, saham 

ini biasanya dalam bentuk saham biasa (common stock). Pemegang 

saham adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada 

manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai 

pemilik perusahaan, pemegang saham biasanya mempunyai 

beberapa hak. Beberapa hak pemegang saham tersebut adalah 

(Jogiyanto, 2013): 

a) Hak Kontrol 

Pemegang saham biasanya mempunyai hak untuk memilih dewan 

direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk 

mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang 

saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk memveto 

dalam pemilihan direksi dirapat tahunan pemengang saham atau 

memveto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan 

pemegang saham. 

b) Hak menerima pembagian keuntungan 

Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasanya berhak 

mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba 
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dibagikan, sebagian laba akan ditanamkan kembali kedalam 

perusahaan. Laba yang ditahan ini (retained earnings) merupakan 

sumber dana intern perusahaan. Laba yang tidak ditahan dibagikan 

dalam bentuk dividen. Tidak semua perusahaan membayar dividen. 

Keputusan perusahaan membayar dividen atau tidak dicerminkan 

dalam kebijaksanaan dividennya (dividen policy). Jika perusahaan 

memutuskan untuk membagi keuntungan dalam bentuk deviden, 

semua pemegang saham biasa mendapatkan haknya yang sama. 

Pembagian dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika 

perusahaan sudah membayarkan dividen untuk saham preferen. 

c) Hak Preemptif 

Hak preemptif (preemptive right) merupakan hak untuk 

mendapatkan persentasi pemilikan yang sama jika perusahaan 

mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan 

mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang 

beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase kepemilikan 

pemegang saham yang lama akan turun. Hak preemptif memberi 

priorotas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan 

saham yang baru, sehingga persentase pemilikannya tidak berubah. 

2. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen mempunyai sifat gabungan (Hybrid) antara obligasi 

(bond) dan saham biasa. Seperti bond yang membayarkan bunga atas 

pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa 
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deviden preferen. Seperti saham biasa, dalam hal likuidasi, klaim 

pemegang saham preferen di bawah klaim pemegang obligasi (bond). 

Dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen mempunyai 

beberapa hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak atas pembayaran 

terlebih dahulu jika terjadi likuidasi. Oleh karena itu, saham preferen 

dianggap mempunyai karakteristik ditengah-tengah antara bond dan 

saham biasa. 

3. Saham Treasuri (Treasury Stock) 

Saham treasuri (treasury stock) adalah saham milik perusahaan yang 

sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali 

oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai 

treasuri. Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai 

saham treasuri dengan alasan-alasan sebagai berikut ini : 

a) Akan digunakan dan diberikan kepada manajer-manajer 

atau karyawan-karyawan di dalam perusahaan sebagai 

bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. 

b) Meningkatkan volume perdagangkan di pasar modal dengan 

harapan meningkatkan nilai pasarnya, 

c) Menambahkan jumlah lembar saham yang tersedia untuk 

digunakan menguasai perusahaan lain. 

d) Mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk 

menaikan laba per lembarnya. 
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e) Alasan khusus lainnya yaitu dengan mengurangi jumlah 

saham yang beredar sehingga dapat mengurangi 

kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah 

saham secara mayoritas dalam rangka pengambilan alih 

tidak bersahabat (hostile takeover). 

2.1.2.2.3 Nilai Saham 

 Menurut Jones (2010) pendekatan - pendekatan utama yang digunakan 

untuk menilai saham biasa (common stock valuation) adalah : 

1. Discounted cash flow techniques 

2. Earning Multiplier approach 

3. Relative valuation metrics 

a) Discounted cash flow techniques (DCF) mengestimasi nilai saham saat ini 

(nilai intrinsik) menggunakan analisis present value. Sebagai contoh, dengan 

menggunakan Dividend Discount Model (DDM), arus deviden yang akan 

diterima dari saham biasa di Discounted ke masa sekarang dengan suku bunga 

yang sesuai (tingkat pengembalian yang diinginkan) dan dijumlahkan. Hasil 

akhirnya adalah nilai wajar atau nilai intrinsik dari saham tersebut. 

b) Earning Multiplier Approach pendekatan ini mengestimasi nilai intrinsik 

berdasarkan estimasi pendapatan dan penggandaannya. Untuk menerapkan 

metode ini langkah-langkahnyanya antara lain: 

 Estimasi pendapatan per lembar saham (EPS) untuk periode berikutnya, 

umumnya 12 bulan berikutnya. 
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 Tentukan rasio P/E (Price earning ratio) yang sesuai. Proses ini adalah  

membandingkan perusahaan yang sedang dinilai dengan  rata-rata industri 

untuk memperoleh P/E yang sesuai.  

 Kalikan estimasi EPS (Earning Per Share) dengan rasio P/E yang sudah 

ditentukan sebelumnya.  

c) Relative Valuation Metrics umumnya menggunakan P/E ratio, Price/Book 

value ratio, dan Sales/ Price ratio. Dengan pendekatan ini, fokus terletak pada 

pemilihan saham untuk pembelian dibandingkan mengestimasi nilai saham itu 

sendiri. 

 Price Earning Ratio 

Kebanyakan investor menyadari bahwa price earning ratio harus 

lebih tinggi untuk perusahaan yang diharapkan memiliki 

pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan yang tinggi dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya, lebih disukai dibanding yang 

lain. Umumnya, ukuran price earning ratiodigunakan untuk 

membandingkan perusahaan- perusahaan pada sektor industri yang 

sama, atau price earning ratio perusahaan pada saat ini dengan 

price earning ratio pada masa lampau.semakin tinggi harapan 

pasar terhadap pertumbuhan pendapatan di masa depan. Namun 

pasar juga akan menilai tingkat resiko dari pertumbuhan 

pendapatan yang diharapkan di masa depan. Jika investor 

kehilangan kepercayaan terhadap pertumbuhan pendapatan yang 
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kuat di masa depan dari suatu saham, harga saham tersebut akan 

cepat menurun. 

2.1.2.2.4 Nilai harga saham 

Menurut Jogiyanto (2013) beberapa nilai yang berhubungan dengan nilai 

saham yaitu nilai buku (book value), nilai pasar (market value), dan nilai intrinsik 

(intrinsic value). Berikut ini adalah pengertian dari nilai-nilai tersebut : 

1. Nilai Buku (Book Value) 

Nilai buku (book value) per lembar saham menunjukan aktiva bersih (net 

assets) yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar 

saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang 

saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi 

dengan jumlah saham yang beredar. 

2. Nilai Pasar (Market Value) 

Nilai pasar (Market Value) berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku 

merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, 

maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. 

3. Nilai Intrinsik (Intrinsic Value) 

Nilai intrinsik disebut juga nilai fundamental (fundamental value)yang 

artinya nilai seharusnya dari suatu saham. Nilai intrinsik (NI) menunjukan 

present value arus kas yang diharapkan dari sahamtersebut (Husnan, 

2010). 
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2.1.3 Laporan Keuangan 

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Setiap perusahaan pasti memiliki laporan keuangan untuk mengestimasi 

usaha agar mencapai tujuan yang diinginkan. Laporan keuangan adalah sarana 

utama perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangannya kepada pihak 

eksternal perusahaan (Weygandt,2010). Sedangkan dalam ED PSAK No.1 (Revisi 

2009) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dari kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan bertujuan untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai 

entitas yang meliputi aset,liabilitas,ekuitas,pendapatan dan beban termasuk 

keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam 

kapasitasnya sebagai pemilik, dan yang terakhir adalah arus kas (PSAK No.1 

(Revisi 2009)). 

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2015 

(PSAK 01) adalah sebagai berikut : 

a) Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 
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suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

b) Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pemakai. Namun, demikian laporan keuangan 

tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak 

diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. 

c) Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen, 

atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah 

dilakukan atau pertanggung jawaban manajemen berbuat demikian agar 

mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mencakup, 

misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam 

perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti 

manajemen. Tujuan laporan keuangan ini diadopsi dari International 

Accounting Standard Committe. 

2.1.3.2 Karakteristik Laporan Keuangan 

Karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, Kusumadiyanto (2006). Karakteristik  umum 

laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2015), yaitu: 

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK 
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Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja 

keuangan dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan 

penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi 

sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan 

dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajuan 

Laporan Keuangan. Penerapan PSAK, dengan pengungkapan tambahan 

jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan 

secara wajar. 

2. Kelangsungan Usaha 

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian 

tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. 

Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan 

usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau 

menghentikan perdagangan, atau tidak memiliki alternatif lain yang 

realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari mengenai 

adanya ketidakpastian yang material sehubungan dengan peristiwa atau 

kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan tentang 

kemampuan entitas untuk mepertahankan kelangsungan usaha, maka 

entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika entitas menyusun 

laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka 

entitas mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang 

digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa 
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entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan 

asumsi kelangsungan usaha. 

3. Dasar Akrual 

Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus 

kas. 

4. Materialitas dan Penggabungan 

Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi 

atau peristiwa lain yang digabungkan ke dalam kelas-kelas sesuai sifat 

atau fungsinya. Tahap akhir dari proses pengabungan dan 

pengklasifikasian adalah penyajian data yang telah diringkas dan di 

klasifikasikan, yang membentuk pos-posan dalam laporan keuangan. Jika 

suatu pos secara individual tidak material, maka dapat digabungkan 

dengan pos lain di dalam laporan keuangan atau di dalam catatan atas 

laporan keuangan. Pos yang tidak cukup material untuk disajikan 

tersendiri dalam laporan keuangan mungkin cukup material untuk 

disajikan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan. 

5. Saling hapus 

Entitas melaporkan secara tersendiri aset dan liabilitas, serta penghasilan 

dan beban. Saling hapus dalam laporan laba rugi dan penghasilan 

komprehensif lain atau laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan 

pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa, 

atau kejadian lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas entitas 

di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi 
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atau peristiwa lain. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi 

penyisihan penilaian (sebagai contoh,  keusangan atas persediaan dan 

penyisihan piutang tak tertagih) bukan termasuk kategori saling hapus. 

6. Frekuensi pelaporan 

Entitas menyajikan laporan keuangan lengkap setidaknya tahunan. Ketika 

akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan 

disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada 

periode satu tahun, maka sebagai tambaha terhadap periode cakupan 

laporan keuangan, entitas mengungkapkan: 

a) Alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau 

lebih pendek dan 

b) Fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak 

dapat dibandingkan secara keseluruhan. 

7. Informasi Komparatif 

a) Informasi Komparatif Minimum 

Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode 

terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau 

disyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat 

naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya 

diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan 

periode berjalan. 

b) Informasi Komparatif Tambahan 
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Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan 

atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan 

SAK, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK. 

Informasi komparatif dapat terdiri atas satu atau lebih laporan yang 

dirujuk, tapi tidak harus terdiri dari laporan keuangan lengkap. 

8. Konsisten Penyajian 

Penyajian dan klasifikasi dalam laporan keuangan antar periode dilakukan 

secara konsisten kecuali: 

a) Setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas 

atau kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa 

penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk 

digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan 

penerapan kebijakan akuntansi dalam PSAK 25 revisi 2012 : Kebijakan 

Akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan; Atau 

b) Perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK 

2.1.3.3 Pemakai Laporan Keuangan 

Pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon investor, 

kreditor (pemberi pinjaman), pemasok, kreditur usaha lainnya, pelanggan, 

pemerintah dan lembaga lainnya, karyawan, masyarakat dan shareholders 

(kusumadianto, 2006). Berdasarkan SAK (2012), para pemakai laporan keuangan 

adalah : 

 

Pengaruh Profitabilitas..., Putri Andita Sari, Ak.-IBS, 2015



45 
 

1. Investor 

Para investor berkepentingan terhadap risiko yang melekat dan hasil 

pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Investor ini 

membutuhkan informasi utnuk membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Selain itu, mereka juga 

tertarik pada informasi yang memunginkan melakukan penilaian terhadap 

perusahaan dalam membayar deviden. 

2. Kreditur 

Para kreditur tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

3. Pemasok dan kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibanding kreditur. 

4. Pemegang Saham 

Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai 

kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan 

penambahan modal untuk business plan berikutnya. 

5. Pelanggan 
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Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian dalam 

perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumberdaya dan karenanya berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka juga membutuhkan 

informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan 

pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan 

statistik lainnya. 

7. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka melakukan penelitian 

atas kemampuan perusahaan memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja. 

8. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, 

seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk 

jumlah orang yang diperkerjakan dan perlindungan kepada para penanam 

modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 
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2.1.4 Analisis Laporan Keuangan 

Memahami laporan keuangan suatu perusahaan dengan baik akan dapat 

membantu penggunanya melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan 

(Gumanti, 2011). Titman (2011) menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan 

dapat dianalisis secara internal oleh perusahaan dan secara eksternal oleh bankir, 

investor, pelanggan, dan kelompok-kelompok eksternal lainnya. Analisis keungan 

internal adalah kinerja dari karyawan perusahaan itu sendiri, dan analisis 

keuangan eksternal. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada 

dasarnya dilakukan untuk melihat prospek dan resiko perusahaan. 

Menurut Titman (2011) ada beberapa alasan analisis internal dapat dilakukan 

yaitu : 

1. Untuk mengevaluasi kinerja karyawan agar dapat menentukan besarnya 

gaji dan bonus yang seharusnya mereka dapatkan. 

2. Untuk membandingkan kinerja keuangan dari masing-masing divisi di 

dalam perusahaan. 

3. Untuk mempersiapkan perkiraan atau proyeksi keuangan perusahaan 

seperti contohnya proyeksi keuangan perusahaan atas peluncuran produk 

baru yang akan datang. 

4. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan 

kinerja pesaing pada industri sejenis dan menentukan bagaimana 

perusahaan dapat meningkatkan kegiatan operasi perusahaan itu sendiri. 

Menurut Weygandt (2010) alat pengukuran analisis laporan keuangan 

umumnya terdiri atas tiga kategori yaitu horizontal analysis, vertical analysis dan 
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rasio analysis. Salah satu adalah analisis rasio yang akan difokuskan dalam 

penelitan ini. Berikut adalah uraian mengenai analisis rasio. 

2.1.4.1 Rasio Keuangan 

Menurut Ross (2010) analisis rasio adalah metode atau jalan lain untuk 

menghindari masalah-masalah dalam membandingkan perusahaan yang berbeda 

ukuran dengan menghitung dan membandingkan rasio keuangan. Sedangkan 

Gumanti(2011) menyatakan bahwa analisis rasio adalah salah satu metode yang 

paling sering digunakan untuk menganalisis prestasi usaha suatu perusahaan. 

Analisis ini didasarkan pada data-data historis yang tersaji dalam laporan 

keuangan, baik neraca, laporan laba rugi, maupun laporan arus kas. 

Menurut Ross (2010) menyatakan bahwa rasio keuangan dikelompokan 

kedalam kategori yaitu : 

1) Rasio Profitabilitas ( profitability ratio). 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan 

operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan (analisis 

fundamental perusahan) karena laba perusahaan selain merupakan indikator 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga 

merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. 
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 Return On Asset 

Return on asset (ROA) adalah pengukuran tentang keuntungan yang didapat 

dari setiap rupiah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Return on asset dapat 

dihitung dengan membagi Net Income dengan Total Assets. 

  Return On Asset = 
          

           
x100% 

2) Rasio Likuiditas 

solvabilitas jangka pendek atau rasio likuiditas adalah rasio yang 

menginformasikan likuiditas perusahaan dan rasio ini biasa disebut dengan 

pengukuran likuiditas. Hal utama dalam rasio ini adalah kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban pada saat yang tepat tanpa tekanan atau kesulitan 

yang tidak semestinya ada. Rasio ini fokus pada aktiva lancar dan kewajiban 

lancar. Berikut adalah beberapa rasio yang digunakan dalam menghitung 

likuiditas perusahaan. 

 Current ratio 

Salah satu rasio yang banyak digunakan perusahaan untuk menghitung 

likuiditas perusahaan adalah current ratio. Menurut Titman (2012: ) dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

  Current Ratio = 
              

                   
X100% 

Dikarenakan aktiva lancar dan kewajiban lancar pada prinsipnya diubah ke 

kas dalam waktu 12 bulan, maka rasio lancar (current ratio) disebut sebagai rasio 

likuiditas jangka pendek. Untuk pihak kreditur, tepatnya kreditur jangka pendek 

seperti pemasok, semakin tinggi rasio likuiditasnya maka akan semakin baik. 

Untuk perusahaan, tingginya rasio lancar mengindikasikan likuiditas perusahaan, 
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akan tetapi hal itu juga mengindikasikan bahwa perusahaan tidak efisien dalam 

menggunakan kas dan aktiva lancar lainnya. 

Seperti rasio lainnya, rasio lancar (current ratio) dipengaruhi berbagai 

macam transaksi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengambil hutang jangka 

panjang untuk menambah jumlah uang. Efek jangka pendeknya adalah jumlah kas 

yang meningkat tetapi juga meningkatkan jumlah kewajiban jangka panjang 

perusahaan. Dalam hal ini, kewajiban lancar tidak berpengaruh sehingga rasio 

lancar akan meningkat. 

3) Rasio Aktivitas 

Menurut Tandelilin (2010), rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan 

aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik 

dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Ada dua 

penilaian rasio aktivitas yaitu: 

a) Rasio nilai pasar, rasio yang mengukur harga pasar relatif terhadap nilai 

buku perusahaan. 

b) Rasio Efisiensi/perputaran, rasio perputaran digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mengelola asset-assetnya sehingga 

memberikan aliran kas masuk bagi perusahaan. 

 Price Earning Ratio 

Menurut Jogiyanto (2013), price earning ratio (PER) merupakan ukuran 

untuk menentukan bagaimana pasar memberi nilai atau harga pada saham 

perusahaan. Keinginan investor melakukan analisis saham melalui rasio-rasio 

keuangan seperti PER, dikarenakannya adanya keinginan investor atau calon 
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investor atau calon investor akan hasil (return) yang layak dari suatu 

investasi saham. Semakin besar PER suatu saham maka menyatakan saham 

tersebut akan semakin mahal terhadap pendapatan bersih perusahan. 

Price earning ratio (PER) atau disebut juga dengan pendekatan earning 

multiplier. PER menunjukkan rasio dari harga saham terhadap earnings dari 

harga saham terhadap earnings. Ratio ini menunjukkan berapa besar investor 

menilai harga saham terhadap kelipatan dari earnings. Misalnya nilai PER 

adalah 5, maka ini menunjukkan bahwa harga saham merupakankelipatan 

dari 5 kali earnings perusahaan. Hal ini memberikan hasil suatu rasio dari 

harga saham terhadap tingkat laba dan juga PER memberikan patokan dalam 

saham sehingga memberikan kemudahan didalam membuat estimasi yang 

nantinya akan digunakan sebagai masukan dalam PER (Tandelilin,2010). 

 

PER = 
           

                 
      

2.1.5 Audit Laporan Keuangan 

 Arens et al (2015), mendefiniskan auditing sebagai akumulasi dan evaluasi 

bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian 

antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan 

oleh pihak yang bersifat kompeten dan independen. Audit laporan keuangan 

dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai 

dengan kriteria spesifik yang berlaku (Arens et al, 2015). 
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 Menurut Arens et al (2015), para Certified Public Accounting (CPA) 

melakukan tiga tipe audit utama, sebagai berikut : 

1. Audit Operasional (Operational Audit) 

Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan 

metode operasi sebuah organisasi. Pada akhir audit operasional, 

manajemen pada umumnya mengharapkan rekomendasi perbaikan 

operasi. Dikarenakan sulitnya mengevaluasi efisiensi dan efektivitas 

operasi sebuah organisasi secara objektif dibandingkan dengan audit 

kepatuhan dan audit laporan keuangan, maka audit operasional menjadi 

lebih seperti konsultasi manajemen daripada apa yang biasanya dianggap 

dengan auditing. 

2. Audit Ketaatan (Compliance Audit) 

Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah 

mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh 

otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya dilaporkan 

kepada pihak manajemen, bukan kepada para pemakai luar, karena 

manajemen adalah kelompok primer yang berkepentingan dengan tingkat 

ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. 

3. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 

Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (Infromasi yang 

telah diverifikasi) dinyatakan sesuai dengan criteria spesifik yang berlaku. 

Pada umumnya, criteria yang digunakan adalah criteria akuntansi yang 

berlaku international, walaupun dalam praktiknya auditor mungkin 
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melakukan audit terhadap laporan keuangan berbasis kas atau beberapa 

dasar lainnya yang sesuai dengan organisasi terkait. Dalam menentukan 

apakah laporan keuangan dilaporkan secara wajar dan sesuai dengan 

standar akuntansi, para auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan 

apakah laporan tersebut mengandung unsure error maupun salah saji 

lainnya. 

 

2.1.5.1Opini Auditor 

 Opini audit ini dikeluarkan oleh external auditor atau independen auditor. 

Menurut Arens, (2015) auditor independen merupakan para praktisi individual 

atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional 

kepada klien. Selain itu, auditor juga menjual jasa lain yang berupa konsultasi 

pajak, konsultasi manajemen, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan 

keuangan, serta jasa-jasa lainnya. 

Selain external auditor ada pula internal auditor yang memeriksa laporan 

keuangan. Menurut Arens, (2015) Auditor internal merupakan karyawan suatu 

perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan auditing internal adalah 

untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara 

efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan audit operasional dan audit 

kepatuhan. 

 Laporan audit merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses audit (Arens, 

et al 2015). Menurut Arens et al (2015), terdapat empat kategori laporan audit 

yang didalamnya terdapat opini audit yang diberikan auditor external, yaitu: 
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1. Wajar tanpa Pengecualian (Standard Unqualified) 

Laporan audit wajar tanpa pengecualian akan diterbitkan jika memenuhi 

beberapa kondisi berikut: 

a) Semua laporan-neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan aliran kas- telah termasuk dalam laporan 

keuangan. 

b) Bukti yang cukup telah terakumulasi, dan auditor telah melakukan 

perilaku yang memampukannya untuk melakukan kegiatan audit 

sesuai dengan standar audit yang berlaku. 

c) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan U.S GAAP atau dengan 

kerangka akuntansi yang sesuai. Hal ini berarti pengungkapan telah 

dilakukan dalam catatan kaki dan bagian lain dalam laporan 

keuangan. 

d) Tidak ada keadaan yang membutuhkan paragraf penjelas atau 

perubahan susunan kata dalam laporan audit. 

2. Wajar dengan Pengecualian (Qualified)  

Laporan audit dengan pendapat wajar dengan pengecualian merupakan 

hasil dari berbagai batasan dalam ruang lingkup audit atau kegagalan suatu 

perusahaan untuk mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Jenis laporan 

ini hanya dapat digunakan apabila auditor menyatakan bahwa laporan 

keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar. 

3. Tidak wajar atau tidak memberikan pendapat (Adverse or Disclaimer) 
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Pendapat tidak wajar hanya akan diberikan apabila auditor percaya bahwa 

keseluruhan laporan keuangan disajikan dengan kesalahan yang material 

atau salah arah sehingga tidak menghasilkan kondisi keuangan yang wajar 

atau hasil dari operasi dan arus kas tidak sesuai dengan standar yang 

berlaku.Auditor tidak memberikan pendapat apabila ia tidak puas dengan 

keseluruhan laporan keuangan yang disajikan. Hal ini mungkin disebabkan 

oleh berbagai pembatasan ruang lingkup audit dan adanya hubungan tidak 

independen antara auditor dengan klien. 

  Apabila sebuah perusahaan mendapatkan opini selain unqualified 

opinion, maka pihak manajemen perusahaan akan melakukan berbagai 

negoisasi dengan pihak auditor untuk menindaklanjuti prosedur audit dan 

mengumpulkan lebih banyak bukti. 
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2.1.6 Peneliti terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1. Meythi, En, 

Rusli(2011) 

Pengaruh Likuiditas, dan 

Profitabilitas Terhadap Harga 

Saham Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 

Meythi, En, Rusli 

menyatakan bahwa secara 

parsial Current Ratio tidak 

berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan 

manufaktur. Secara parsial, 

Earnings Per Share (EPS) 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perusahaan 

manufaktur. Secara simultan 

Current Ratio dan Earnings 

Per Share dapat 

berpengaruh terhadap harga 

saham 

2 Abied Luthfi Safitri 

(2013) 
Pengaruh Earning Per Share, 

Price Earning Ratio, Return On 

Asset, Debt To Equity Ratio dan 

Market Value Added Terhadap 

Harga Saham Dalam Kelompok 

Jakarta Islamic Index 

Menyatakan bahwa secara 

simultan 

EPS,PER,ROA,DER, dan 

MVA berpengaruh terhadap 

harga saham dalam 

kelompok JII tahun 2008-

2011 dan secara parsial 

hanya EPS,PER, dan MVA 

yang berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga 

saham sedangkan ROA dan 

DER tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham dalam Kelompok JII 

tahun 2008-2011. 

3 Tita Deitiana (2011) Pengaruh Rasio Keuangan, 

Pertumbuhan Penjualan dan 

Dividen Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap harga 

saham. Sedangkan 

likuiditas, dividen dan 

pertumbuhan penjualan 

tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. 

4 Indra Setiawan , Drs. 

Pardiman (2014) 

Pengaruh Current Ratio, 

Inventory Turnover, Time 

Interest Earned dan Return On 

Equity Terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di BEI Periode 2009-

2012 

Penelitian ini menunjukan 

bahwa Current Ratio, Time 

Interest earned, Return On 

equity berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

harga saham. Invetory 

berpengaruh secara negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap harga saham. 

5 Sri Murwanti, Ery 

Sandi Septiawan 

(2014) 

Analisis Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap Harga 

Saham Pada PT. Mustika Ratu 

Tbk di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini menunjukan 

bahwa profitabilitas 

merupakan variabel yang 

paling dominan berpengaruh 

terhadap harga saham  PT. 
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Mustika Ratu Tbk yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

6 Ika Veronica Abigael 

K, Ardiani Ika S (2008) 

Pengaruh Return On Asset, 

Price Earning Ratio, Earning 

per Share, Debt to Equity Ratio, 

Price to Book Value terhadap 

harga Saham pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara 

parsial maupun secara 

simultan 

ROA,PER,EPS,DER dan 

PBV berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 menunjukan rerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu 

pengaruh profitabilitas,likuiditas dan price earning ratio. Rasio yang digunakan 

dalam mengukur profitabilitas adalah Return On Asset (ROA), untuk mengukur 

likuiditas adalah Current Ratio, dan terkakhir price earning ratio. Variabel-

variabel tersebut akan diregresikan dengan regresi linear berganda dan dilihat 

tingkat signifikansinya, apakah profitabilitas,likuiditas dan price earning ratio 

yang mempengaruhi harga saham dengan tingkat signifikansi yang tinggi. 

Return On Asset 

Harga Saham Current Ratio 

Price Earning ratio 

H1 

H2 

H3 

H4 
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2.3 Keterkaitan antar Variabel dan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Return On Asset  terhadap Harga Saham 

Penelitian ini menggunakan Return On Asset (ROA) untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan.Weygandt (2010) menyatakan bahwa secara keseluruhan 

pengukuran atas profitabilitas perusahaan adalah Return On Asset. ROA dapat 

dihitung dengan membagi pendapatan bersih dengan total aktiva. Oleh karena itu 

semakin tinggi ROA dalam perusahaan maka menunjukan bahwa semakin tinggi 

pendapatan bersih dari total aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Sri Murwanti (2014) yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah 

yang paling berpengaruh dominan terhadap harga saham yang berarti semakin 

naik Return On Asset maka semakin meningkat pula harga saham suatu 

perusahaan. 

Ho1 : Return On Asset  tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Ha1 : Return On Asset  berpengaruh signifikanterhadap harga saham. 

2.3.2 Pengaruh Current Ratio terhadap Harga Saham 

Current Ratio merupakan kemampuan aktiva lancar perusahaan dalam 

menjamin hutang lancarnya. Semakin meningkatnya Current Ratio menunjukan 

bahwa perusahaan mampu menggunakan aktiva lancarnya dengan baik guna 

memenuhi kewajibannya. Penelitian terdahulu Amanah et al (2014) menemukan 

adanya pengaruh positif dan signifikan Current Ratio terhadap harga saham. 

Ho2 : Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Ha2 : Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
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2.3.3 Pengaruh Price Earning Ratioterhadap Harga Saham 

Price earning ratio adalah harga saham dibagi dengan earning per share. 

Kegunaan PER dapat dilihat dari besarnya earning per share, untuk menunjukan 

bagaimana pasar dapat menghargai kinerja perusahaan. Semakin besar PER maka 

harga saham akan meningkat. Menurut Abied luthfi Safitri (2013) menyatakan 

bahwa PER yang berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham.  

Ho3 : Price Earning Ratiotidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Ha3 :Price Earning Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2.3.4 Pengaruh ROA, CR dan PER secara bersama-sama terhadap Harga 

Saham 

Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti hubungan antara return on asset, 

current ratio dan price earning ratio secara bersama-sama terhadap harga saham. 

Untuk itu peneliti membuat hipotesis sebagai berikut : 

 

Ho4  : Return On Asset, Current Ratio dan Price Earning Ratio secara bersama- 

sama tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

Ha4 :Return On Asset, Current Ratio dan Price Earning Ratio secara bersama- 

sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Sekaran  dan Roger (2010) sampel merupakan bagian dari 

populasi, artinya, tidak ada sampel apabila tidak ada populasi. Populasi 

merupakan keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan saham LQ45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan dan telah diaudit untuk periode 

2011,2012 dan 2013. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan salah satu teknik 

pengambilan sampel dalam non probability sampling, dimana teknik pengambilan 

sampel ini tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap 

unsure atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sekaran dan Roger, 

2010). Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan suatu 

pertimbangan atau kriteria tertentu sesuai dengan karakteristik yang telah 

ditentukan oleh penulis. 

 Pemilihan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini didasari oleh 

beberapa criteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan telah terdaftar di BEI sejak tahun 2011 atau sebelumnya; 

2. Data penelitian menggunakan laporan keuangan periode tahun 2011 – 

2013; 
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3. Tersedia laporan keuangan yang diambil yaitu return on asset, current 

ratio dan price earning ratio 

Berdasarkan kriteria diatas, perushaan yang dijadikan sampel yaitu 

sebanyak 19 perusahaan LQ45dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Nama-nama perusahaan LQ45 periode 2011-2013 

NO KODE NAMA EMITEN 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 ASII Astra International Tbk. 

4 BUMI Bumi Resources Tbk. 

5 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

6 GGRM Gudang Garam Tbk. 

7 INCO Vale Indonesia Tbk. 

8 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

9 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

10 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

11 JSMR Jasa Marga Tbk. 

12 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

13 LSIP PP London Sumatera Tbk. 

14 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. 

15 PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk. 

16 SMGR Semen Gresik Tbk. 

17 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

18 UNTR United Tractors Tbk. 

19 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
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3.2 Jenis dan Sumber data 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengujian hipotesis atau hypothesis testing. Hypothesis testing merupakan jenis 

penelitian yang menjelaskan sifat dari suatu hubungan antara variabel tertentu, 

seperti hubungan antara variabel tertentu, seperti hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independen, dan untuk memprediksi hasil dari hubungan 

yang diteliti(Sekaran dan Roger, 2010). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan peneliti tidak berhubungan 

secara langsung dengan objek yang bersangkutan karena data tersebut telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan di publikasikan kepada 

masyarakat pengguna data (Sekaran dan Roger, 2010) 

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai buku, litelatur, arsip, 

dokumen, serta data yang dimiliki oleh instansi atau perusahaan yang 

bersangkutan, atau melalui media informasi lainnya. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil pengamatan laporan 

tahunan pada saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2011-2013 melalui situs www.idx.co.id, http://www.finance.yahoo.com dan 

website perusahaan terkait. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Juliandi et al., (2014) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah 

apa dan bagaimana cara peneliti dalam mengumpulkan data, dimana terdapat 

beberapa hal utama yang perlu dikemukakan di dalam teknik pengumpulan data, 
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seperti: apa sumber datanya, apa teknik yang digunakan, apa instrumen yang 

digunakan dan bagaimana cara menguji kualitas dari instrumen yang digunakan. 

3.3.1 Observasi tidak langsung 

Dilakukan dengan membuka website dari objek yang diteliti, sehingga 

dapat diperoleh laporan keuangan, gambaran perusahan LQ45 serta 

perkembangannya yang kemudian digunakan penelitian. Situs yang digunakan 

adalah : 

a) www.idx.co.id  

b) www.finance.yahoo.com 

3.3.2 Penelitian kepustakaan 

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

memahami buku – buku yang mempunyai hubungan rasio keuangan terhadap 

harga saham seperti dari literatur, jurnal – jurnal, media massa dan hasil penelitian 

yang diperoleh dari perpustakaan. 

3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Sekaran & Roger (2010) menyatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang 

dapat diteliti dalam suatu perbedaan atau suatu nilai yang bervariasi. Dilanjutkan 

oleh Sekaran & Roger (2010), nilai yang dimaksud bisa berupa objek yang kurun 

waktunya berbeda, atau objek yang kurun waktunya sama. 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) sebagai 

variabel terikat dan variabel independen (X) sebagai variabel bebas. Dalam 
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penelitian ini variabel dependen (Y) adalah harga saham dilihat dari closing price. 

Sedangkan untuk variabel independen (X) terdiri dari Return On Asset (X1), 

Current Ratio (X2), dan Price Earning Ratio (PER) (X3).  

3.4.1 Variabel Terikat (Dependen) 

Sekaran dan Roger (2010) menjelaskan bahwa variabel terikat adalah 

variabel utama yang menjadi perhatian dan tujuan seorang peneliti. Ditambahkan 

oleh Sekaran dan Roger (2010), bahwa seorang peneliti harus dapat memprediksi 

variabel terikat dalam hal hubungan atau pengaruhnya terhadap variabel bebas, 

atau peneliti harus dapat menjelaskan variasi maupun perubahan yang terjadi di 

dalam variabel terikat tersebut. 

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah harga 

saham yang dilihat berdasarkan harga closing price pada saat lima hari setelah 

laporan keuangan yang diaudit diterbitkan. 

3.4.2 Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. 

Dijelaskan lebih rinci oleh Situmorang et al., (2010) variabel independen 

merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel 

dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun yang negatif bagi 

variabel dependen nantinya.  

Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan dilambangkan 

dengan notasi statistik yaitu X1, X2 dan X3. Berikut adalah variabel bebas yang 

digunakan: 
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Variabel penelitian yang telah dijabarkan diatas, dirangkum peneliti dalam 

bentuk tabel sebagai berikut. 

1. Return on asset (ROA) 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan 

operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan 

karena laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga 

merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang. ROA adalah pengukuran 

tentang keuntungan yang didapat dari setiap rupiah aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Return on asset dapat dihitung dengan membagi Net Income 

dengan Total Assets. 

Return On Asset = 
          

           
X100% 

2. Current Ratio 

Hal utama dalam rasio ini adalah kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban pada saat yang tepat tanpa tekanan atau kesulitan 

yang tidak semestinya ada. Rasio ini fokus pada aktiva lancar dan 

kewajiban lancar. 

Current Ratio = 
              

                   
X100% 
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3. Price Earning Ratio 

Price earning ratio (PER) adalah harga saham perusahaan dibandingkan 

dengan laba per saham perusahaan. Harga saham yang dimaksud adalah 

harga saham yang berlaku di pasar dalam hal ini harga penutupan (closing 

price) masing masing perusahaan. Laba per saham yang digunakan adalah 

laba per saham masing-masing perusahaan. PER yang digunakan pada 

penelitian ini adalah PER tahunan masing-masing perusahaan periode 

2011-2013. 

PER = 
           

                 
       

Tabel 3.2Rangkuman Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Rumus 
 

Return On Asset 

(X1) 

pengukuran tentang keuntungan yang 

didapat dari setiap rupiah aset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Return on 

asset dapat dihitung dengan membagi 

Net Income dengan Total Assets. 

 
         

          
 x 100% 

 

Current Ratio 

(X2) 

Kemampuan aktiva lancar perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek 

            

                  
 x 100% 

 

 

 

Price Earning 

Ratio(X3) 

Ukuran besarnya laba sebuah 

perusahaandibandingkan dengan harga 

pasar saham biasa di masa yang akan 

dating 

 

 

          

               
x100% 

 

Harga Saham 

(Y) 

Harga saham dari setiap emiten untuk 

melaksanakan transaksi saham 

Rata-rata dari harga penutupan (closing 

price) perusahaan pada tanggal penerbitan 

laporan keuangan periode 2011-2013 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisa Statistik Deskriptif 

Statistik deksriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai 

rata – rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum serta melihat nilai 
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skewness dan kurtosis (Winarno, 2011). Dilanjutkan Winarno (2011), pengertian 

masing – masing hitungan yang dilakukan dalam analisa statistik deskriptif 

adalah: 

a. Mean adalah rata – rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh 

data dan membaginya dengan cacah data. 

b. Median adalah nilai tengah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil 

hingga terbesar. Median merupakan ukuran tengah yang tidak mudah 

terpengaruh oleh outlier, terutama bila dibanding dengan mean. 

c. Maximum dan Minimum adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil 

dari data. 

d. Standar Deviasi adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. 

e. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data disekitar mean. 

f. Kurtosis adalah ukuran ketinggian suatu distribusi. 

3.5.2 Pemodelan Data Panel 

Menurut Winarno (2011) gabungan antara data seksi silang (cross section) 

dan data runtut waktu (time series) akan membentuk data panel atau data pool. 

Dilanjutkan oleh Winarno (2011), data panel diperkenalkan oleh Howles pada 

tahun 1950, merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan 

sekaligus terdiri atas beberapa waktu. Howles juga menerangkan, data pool 

sebenarnya merupakan data panel, kecuali masing – masing kelompok dipisahkan 

berdasarkan objeknya. 

Dalam analisis data panel digunakan uji Chow dan uji Hausman. 

Widarjono (2010) menyatakan uji Chow digunakan untuk mengetahui ada 
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tidaknya perubahan struktural didalam regresi dengan menggunakan uji statistik 

F
3
. Dilanjutkan Widarjono (2010) uji Hausman dilakukan untuk melihat ada 

tidaknya masalah simultanis di dalam sebuah persamaan dengan melihat apakah 

variabel endogen berhubungan dengan variabel gangguan. 

3.5.2.1 Uji Chow 

Widarjono (2010) menyatakan 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 (2010): 

Ho = Menggunakan model Common Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross sectionChi Square> 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross section Chi Square< 0,05. 

3.5.2.2 Uji Hausman 

Widarjono (2010) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu 

diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang 

digunakan oleh Widarjono (2010) dalam uji Hausman adalah: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

 

Pengaruh Profitabilitas..., Putri Andita Sari, Ak.-IBS, 2015



69 
 

HS = α + β1 ROAit + β2 CRit + β3 PERit  + eit 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

Cross Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada 

Cross Section Random< 0,05. 

3.5.3 Analisis Regresi Berganda 

Menurut Gujarati (2011) model analisis regresi berganda adalah model 

regresi dengan lebih dari satu variabel penjelas yang mempengaruhi variabel 

terikat. Dilanjutkan oleh Gujarati (2011) hampir semua model regresi merupakan 

model regresi berganda karena hanya sedikit fenomena ekonomi yang dapat 

dijelaskan hanya oleh satu variabel penjelas saja. 

Adapun bentuk model yang digunakan adalah: 

  

 

Keterangan: 

 HS = Harga Saham 

 ROA = Return On Asset 

 CR =  Current Ratio 

 PER = Price Earning Ratio 

 α  = Konstanta  

 β1 – β3 = Koefisien Regresi 

 i = Perusahaan LQ45 

 t = Periode tahun 

 e = Error 
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Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka 

alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan 

menggunakan alat bantu software E – Views 7.0. Variabel penelitian akan diuji 

menggunakan uji Chow, uji Hausman, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji – t dan uji – F. Selain itu dilakukan juga 

uji koefisien determinasi untuk melihat kemampuan model yang dibangun 

peneliti.  

3.5.4 Koefisien Determinasi 

Ghozali (2013) menjabarkan bahwa koefisien determinasi adalah uji yang 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model penelitian 

menerangkan variasi yang dimiliki oleh variabel terikat.  

Menurut Sarwoko (2010) ukuran relatif koefisien determinasi dapat 

digunakan sebagai pembenaran untuk kecocokan yang baik antara garis estimasi 

regresi dengan sebaran titik – titik data (scatter diagram). Ditambahkan oleh 

Sarwoko (2010) cara terbaik untuk mengukur kecocokan data dengan garis 

estimasi adalah dengan menggunakan R
2
 yang disesuaikan atau adjusted R

2
, 

yaitu:  

R
2
 = 1 - 

           

           
 

Keterangan: 

R
2
 = Adjusted R

2 

RSS = Residual Sum of Square (jumlah kuadrat nilai sisa) 

TSS = Total Sum of Square (jumlah kuadrat) 
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n  = Sampel 

k  = Derajat kebebasan  

Menurut Gujarati (2011) sifat – sifat dari R
2
 yang disesuaikan adalah: 

1. Jika k > 1, R
2
 ≤ R

2
 ; dalam hal ini, sejalan dengan makin 

bertambahnya jumlah variabel penjelas didalam model, R
2
 yang 

disesuaikan makin lama akan makin lebih kecil daripada R
2
 yang 

belum disesuaikan.  

2. Meskipun R
2
 yang belum disesuaikan selalu bernilai positif, R

2
 

yang disesuaikan kadang – kadang berubah menjadi negatif.  

Ghozali (2013) menyatakan nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas, nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen 

memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Ditambahkan oleh Ghozali (2013), secara umum koefisien 

determinasi untuk data silang (cross section) relatif rendah karena adanya variasi 

yang besar antara masing – masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun 

waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

3.5.5 Pengujian Asumsi Klasik 

Data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan 

ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang 

mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedatisitas 

dan uji autokorelasi. 
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3.5.5.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah masing – masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Dilanjutkan oleh 

Ghozali (2013), uji normalitas diperlukan untuk melakukan pengujian – pengujian 

variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal.  

Menurut Winarno (2011) dalam menguji normalitas dengan Eviews 

menggunakan cara histogram dan uji Jarque – Bera (JB). Dilanjutkan oleh 

Winarno (2011) Jarque – Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal dan uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data. 

Dijelaskan pula oleh Winarno (2011), Berikut adalah ketentuan 

penerimaan dan penolakan hipotesis: 

1. Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikansi unstardadized 

residual yang dihasilkan dari uji Jarque – Bera< 2,00 atau 

probabilitas lebih dari 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa data 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) terdistribusi normal. 

2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikansi unstardadized 

residual yang dihasilkan dari uji Jarque – Bera> 2,00 atau 

probabilitas kurang dari 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa data 

variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) penelitian tidak 

terdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan pemilahan outlier, 

agar data dapat terdistribusi normal. 
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3.5.5.2 Uji Multikolinearitas 

Gujarati (2011) menyatakan bahwa multikolinearitas adalah situasi dimana 

dua variabel atau lebih bisa sangat berhubungan linear yang bertujuan untuk 

menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Dilanjutkan oleh Gujarati (2011), model regresi yang baik 

tidak menunjukkan adanya korelasi diantara variabel independen.  

Menurut Mulyono (2010) pada umumnya hubungan antara variabel bebas 

adalah tidak sempurna, sehingga jika hal ini terjadi maka varians dan deviasi 

standar akan lebih besar dibanding jika tidak ada multikolinearitas sama sekali. 

Dilanjutkan Mulyono (2010) akibat selanjutnya, statistika tcenderung makin kecil 

atau koefisien regresi cenderung tidak signifikan berbeda dari nol. 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen (Gujarati, 2011). Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat 

kebebasan tertentu maka model mengandung unsur multikolinieritas. Pada 

pengujian ini F kritis pada yang ditetapkan adalah sebesar 0.85. 

3.5.5.3Uji Heteroskedastisitas 

Mulyono (2010) menyatakan heteroskedastisitas berarti varians error term 

tidak sama untuk setiap observasi. Dilanjutkan oleh Mulyono (2010) masalah 

heteroskedastisitas sering dijumpai dalam data cross section dibanding data time 

series, dan hal ini dapat terjadi baik pada regresi dua variabel maupun regresi 

majemuk.  
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Ditegaskan oleh Suharyadi & Purwanto (2010) heteroskedastisitas 

dilakukan untuk menunjukkan nilai varians antar nilai Y tidaklah sama atau 

hetero, hal demikian sering terjadi pada data yang bersifat cross section yaitu data 

yang dihasilkan pada suatu waktu dengan responden yang banyak. Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya 

(Prasnanugraha, 2007). 

Menurut Gujarati (2011) ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan 

melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel independen. Hipotesis yang 

akan diuji yaitu: 

Ho = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan oleh Gujarati (2011) dalam 

memnbangun hipotesis diatas yaitu: 

Ho diterima apabila nilai probabilitas signifikansi  > 0.05 

Ha diterima apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05 

3.5.5.4 Uji Autokorelasi 

Mulyono (2010) menyatakan autokorelasi berarti terjadi hubungan antara 

error term pada satu observasi dengan error term pada observasi yang lain; 

akibatnya variabel terikat pada satu observasi berhubungan dengan observasi yang 

lain. Sehingga autokorelasi merupakan korelasi time series. Uji autokorelasi 
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bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara 

kesalahan variabel error pada periode t dengan kesalahan variabel error pada 

periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi (Prasnanugraha, 2007). 

Winarno (2011) Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan 

melakukan Uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Kriteria pengujian yang dilakukan Winarno (2011) dalam membangun 

hipotesis diatas yaitu: 

Ho diterima apabila D-W statistik berada pada nilai = 1.54 ≥ DW ≤ 2.46 

Ha diterima apabila D-W statistik berada pada nilai = 1.54 ≤ DW ≥ 2.46 

3.5.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari uji Goodness of Fit nya. Ghozali (2013) menyatakan, setelah memenuhi uji 

asumsi klasik dilakukan uji Goodness of Fit yang terdiri dari uji signifikansi 

simultan (uji – F) dan uji signifikansi parsial (uji – t). 

Menurut Raeskyesa (2012), uji goodness of fit bertujuan untuk melihat 

hubungan dari variabel bebas dan variabel terikat, seberapa besar pengaruhnya 

dan faktor lain yang mempengaruhi variabel terikat selain variabel bebas yang 

dibahas dalam penelitian ini.  
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3.5.6.1 Uji t (Parsial) 

Sarwoko (2010) mengartikan uji t adalah uji yang biasanya digunakan oleh 

para ahli ekonometrika untuk menguji hipotesis tentang koefisien – koefisien 

slope regresi secara individual. Dilanjutkan oleh Sarwoko (2010) uji t adalah uji 

yang tepat untuk digunakan apabila nilai – nilai residunya terdistribusi secara 

normal dan apabila varian dari distribusi itu harus diestimasi, selain itu uji lebih 

mudah digunakan karena menjelaskan perbedaan – prebedaan unit pengukuran 

variabel dan standar deviasi dari koefisien yang diestimasi. 

Raeskyesa (2012) menyatakan dengan tingkat keyakinan α sebesar 5%, 

maka jika p-value lebih dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. 

Sarwoko (2010) melakukan pengujian secara parsial dalam bentuk: 

Ho : b1, b2, b3 = 0, artinya suatu variabel independen pada tahun 

pengamatan secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen tahun pengamatan.  

Ha : b1, b2, b3 ≠ 0, artinya suatu variabel independen pada tahun 

pengamatan secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen tahun pengamatan. 

3.5.6.2 Uji F (Simultan) 

 Menurut Sarwoko (2010) uji F adalah suatu cara menguji hipotesis nol 

yang melibatkan lebih dari satu koefisien; cara bekerjanya adalah dengan 

menentukan apakah kecocokan (the overall fit) dari sebuah persamaan regresi 
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berkurang secara signifikan dengan membatasi persamaan tersebut untuk 

menyesuaikan diri terhadap hipotesis nol. Dilanjutkan oleh Sarwoko (2010) 

apabila kecocokan itu berkurang secara berarti, maka kita menolak hipotesis nol 

dan berlaku sebaliknya.  

Raeskyesa (2012) menyatakan uji F ini bertujuan untuk melihat bagaimana 

variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen excess 

return. Ditambahkan oleh Raeskyesa (2012) dengan tingkat keyakinan α sebesar 

5%, maka jika p-value lebih dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan 

variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.  

Menurut Ghozali (2013) hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah 

apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:  

Ho ; b1 = b2 = …….. = bk = 0 

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen.  

Hipotesis Alternatifnya (Ha) tidak semua parameter secara simultan sama 

dengan nol, atau: 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ ……. ≠ bk ≠ 0 

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif kuantitatif. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam 

kategori LQ45 di Bursa efek Indonesia (BEI). Dipilihnya BEI sebagai objek 

pengamatan karena merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di Indonesia 

yang berfungsi menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar 

melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Pemilihan kategori LQ45 dalam 

penelitian karena terdiri dari saham-saham yang mempunyai likuiditas yang tinggi 

dan juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar dari saham-saham tersebut. Indeks 

LQ45, menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas perdagangan 

saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan 

Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan 

selalu berubah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Indeks LQ45 menyediakan 

sarana obyektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, manajer investasi, investor 

dan pemerhati pasar modal lainnya dalam memonitor pergerakan harga dari 

saham- saham yang aktif diperdagangkan. Metode pemilihan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling (sampel bertujuan). Menurut Jogiyanto, 

purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi 

berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria dalam pengambilan sampel untuk 

penelitian ini adalah : 
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1. Perusahaan telah terdaftar di BEI sejak tahun 2011-2013 

2. Emiten memiliki informasi tentang harga saham (closing price) per tahun 

dan memiliki data rasio keuangan yang berkaitan dengan pengukuran 

variabel lain yang diperlukan. 

3. Perusahaan yang diambil perusahaan non-bank, yang dikarenakan 

perbedaan perhitungan rasio perbankan. 

Berdasarkan hasil pemilihan sampel dengan metode tersebut, atas populasi 

penelitian maka dipilihlah 19 perusahaan karena, industri-industri yang tergabung 

dalam LQ45 periode 2011-2013 dan perbedaan perhitungan rasio bank. Adapun 

perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Daftar Perusahaan yang dijadikan Sampel Penelitian 

NO KODE NAMA EMITEN 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 ASII Astra International Tbk. 

4 BUMI Bumi Resources Tbk. 

5 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

6 GGRM Gudang Garam Tbk. 

7 INCO Vale Indonesia Tbk. 

8 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

9 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

10 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

11 JSMR Jasa Marga Tbk. 

12 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

13 LSIP PP London Sumatera Tbk. 

14 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. 

15 PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk. 

16 SMGR Semen Gresik Tbk. 

17 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

18 UNTR United Tractors Tbk. 

19 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

  Sumber: www.idx.co.id 
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4.2 Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Analisa Statitika Deskriptif 

 Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil analisa deskriptif dari ke - 

tiga variabel penelitian. Berikut adalah tabel yang menampilkan hasil statistik 

deskriptif dalam penelitian ini. 

Tabel 4.2 Hasil Analisa Statistika Deskriptif 

 HS ROA CR PER 

Mean 8.9458 0.1607 2.8532 2.749465 

Median 8.8956 0.1586 1.9465 2.729812 

Maximum 11.2091 0.7151 2.8392 3.650139 

Minimum 5.3003 -0.0940 0.4120 0.593327 

Std. Dev. 1.2828 0.1215 3.7820 0.554289 
Sumber: Data diolah penulis (2015) 

Berdasarkan perhitungan yang telah tertulis pada tabel 4.3 maka dapat diketahui 

bahwa : 

1. Variabel Harga saham (HS) sebagai variabel dependen dalam penelitian 

ini menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 8.9458% dengan nilai 

standar deviasi sebesar 1.2828% Berdasarkan lampiran 3, harga saham 

terbesar dimiliki oleh Astra International (ASII) yaitu sebesar 73800, 

sedangkan harga saham terkecil dimiliki oleh perusahaan Bumi resources 

(BUMI) sebesar 200,4. Standar deviasi pada variabel ini lebih kecil 

dibandingkan rata-rata (mean), artinya data didalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. 

2. Variabel Return On Asset (ROA) sebagai variabel independen dalam 

penelitian ini menunjukan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.1607% dengan 
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nilai standar deviasi sebesar 0.1215% Berdasarkan lampiran 5, ROA 

terbesar dimiliki oleh Unilever (UNVR) pada tahun 2013 yaitu sebesar 

12%, sedangkan ROA terkecil dimiliki oleh Bumi resource (BUMI) pada 

tahun 2013 yaitu sebesar -0.094%. Standar deviasi pada variabel ini lebih 

kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean), artinya data di dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. 

3. Variabel Current ratio (CR) sebagai variabel independen dalam penelitian 

ini menunjukan nilai rata-rata (mean) sebesar 2.8532% dengan nilai 

standar deviasi 3.782% Berdasarkan lampiran 3, CR terbesar dimiliki oleh 

perusahaan Kalbe farma pada tahun 2013 sebesar 28,3926% sedangkan 

CR terkecil dimiliki oleh perusahaan Bumi resources (BUMII) pada tahun 

2013 sebesar 41,20%. Standar deviasi pada variabel ini lebih besar 

dibandingkan nilai rata-rata (mean), artinya data di dalam variabel ini tidak 

terdistribusi dengan baik. 

4. Variabel Price Earning Ratio (PER) sebagai variabel independen dalam 

penelitian ini menunjukan nilai rata-rata (mean) sebesar 2.7494% dengan 

nilai standar deviasi sebesar 0.5542%. Berdasarkan lampiran 3, PER 

terbesar dimilki oleh perusahaan Vale indonesia (INCO) sebesar 38,48%, 

sedangkan PER terkecil dimiliki oleh Bumi resources (BUMII) sebesar 

1,81%. standar deviasi pada variabel ini lebih kecil dibandingkan nilai 

rata-rata (mean), artinya data di dalam variabel ini terdistribusi dengan 

baik. 
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4.3 Pemodelan Data Panel 

4.3.1 Uji Chow 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan fixed Effect atau Common Effect. Berikut hasil uji Chow dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.3Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: untitled    

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 13.166888 (18,35) 0.0000 

Cross-section Chi-square 116.876713 18 0.0000 

     
     
 Sumber: Data diolah Penulis (2015). 

 Berdasarkan tabel 4.3 hasil Uji Chow menunjukan nilai probabilitas Cross-

section Chi-Square adalah 0.0000. Nilai probabilitas ini lebih rendah dari 

kriteria pengujian yang memberijan batasan Chi-square sebesar 0.05. Hal 

tersebut menyebabkan Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga, model fit 

bila menggunakan Fixed Effect Model.Kemudian penelitian ini dilanjutkan 

dengan menggunakan model Fixed Effect yang selanjutnya dilakukan Uji 

Hausman. 
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4.3.2 Uji Hausman 

  Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data 

panel menggunakan Fixed Effect atau Random Effect. Hasil dari uji Hausman 

dalam penelitian ini, dijabarkan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.4Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: EQ01    

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     

Cross-section random 2.762310 3 0.4297 
     
     

 Sumber: data diolah penulis (2015). 

 Tabel 4.4 menunjukan nilai probabilitas Cross-section Random sebesar 

0.4297.Nilai probabilitas berada diatas kriteria batasan Cross-section Random 

dalam penelitian ini yaitu 0.05. Hal tersebut menyebabkan Ho diterima dan Ha 

ditolak. Sehingga model regresi data panel yang fit digunakan dalam penelitian 

adalah moden Random Effect. 

4.3.3 Analisis Regresi Berganda 

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. terdiri dari 19 perusahaan dengan penelitian selama 3 (tiga) tahun, 

setiap tahunnya data yang digunakan merupakan data 171. Persamaan yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

   HS = α + β1 ROAit + β2 CR it + β3 PERit  + eit 
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Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data yang 

dirangkum dalam tabel sebagai berikut.  

 

Tabel 4.5Hasil Regresi Model Penelitian dengan Menggunakan 

Random EffectModel  
NO. Variable Coefficient Std. 

deviasi 

T-

statistic 

Prob. Kesimpulan  

1. C 77855.68 5528.186 14.08340 0.0000  

2. ROA 2.596121 1.258567 2.062759 0.0466 Signifikan  

3. CR -0.016105 0.023600 -0.682411 0.4995 Tidak 

Signifikan 

4. PER 2869.387 1833.961 1.564584 0.1267 Tidak 

Signifikan 

5. R-Squared 0.909977 

6. Adjusted R-squared 0.855964 

7. F-statistic 16.84720 

8 Prob. (F-statistic) 0.000000 

9. Durbin-Watson stat. 2.485098 

Sumber: Data diolah Penulis (2015). 

Berdasarkan hasil regresi model penelitian diatas, maka diperoleh 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

 HS= 77855.68+2.596121*ROA-0.016105*CR+2869.387*PER 

Persamaan linier berganda diatas dijelaskan sebagai berikut: 

a. Apabila Variabel Return On asset (ROA), Current Ratio (CR) 

dan Price Earning Ratio (PER) bernilai nol, maka nilai 

konstanta harga saham (HS) sebesar 77855.68. 

b. Koefisien regresi untuk Return On Asset sebesar 2.596121 hal 

ini menunjukan bahwa Return On Asset (ROA) akan mengalami 

peningkatan sebesar 2.596121% untuk setiap kenaikan satu 

persen ROA dan sebaliknya.Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 
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c. Koefisien regresi untuk Current Ratio (CR) sebesar -0.016105. 

Hal ini menunjukan bahwa current ratio akan mengalami 

penurunan sebesar 0.016105% untuk setiap kenaikan satu 

persen CR dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel 

lain adalah konstan. 

d. Koefisien regresi untuk Price Earning Ratio (PER) sebesar 

2869.387. Hal ini menunjukkan bahwa price earning ratio akan 

mengalami penurunan sebesar 2869.387% untuk setiap kenaikan 

satu persen PER dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 

 Berdasarkan hasil koefisien regresi dari ketiga variabel 

independen yang diuji pada penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwaprice earning ratio (PER) memiliki koefisien regresi 

terbesar yaitu 2869.387. Dengan kata lain bahwaprice earning 

ratio (PER) merupakan variabel dominan yang berpengaruh 

terhadap harga saham. 

4.3.4 Koefisien Deterninasi (AdjustedR
2
) 

 Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh model penelitian yang digunakan dapat 

menghubungkan variabel independen dengan variabel dalam mengestimasi 

persamaan regresi. 

Berdasarkan tabel 4.5 koefisien determinasi (Adjusted R
2
) adalah sebesar 

0.855964 atau 85.5965%. Hal ini menunjukan bahwa Return On Asset (ROA), 
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Current Ratio (CR) dan Price Earning Ratio (PER) mampu menjelaskan 

pengaruh kepada harga saham sebesar 85.5964%.Sisanya yaitu sebesar 14,4036% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model yang 

digunakan dapat melakukan estimasi terbaik. Menurut Winarno (2011) masalah 

dalam analisis regresi linier yang sering dijumpai adalah 

multikolineritas,heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

Berikut ini pembahasan mengenai uji asumsi klasik yang telah dilakukan 

dalam penelitian. 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas ditunjukan untuk melihat apakah residual data yang 

diperoleh untuk penelitian ini memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena 

residual data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk 

melakukan teknik analisis regresi berganda. 

Dalam penelitian ini, tidak ada data yang di outlier karena saat melakukan 

uji normalitas pertama kali, residual data langsung menunjukkan normalitas. 

Hasil dari pengujian normalitas residual data berdasarkan model penelitian 

yang digunakan, menghasilkan grafik sebagai berikut. 
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sumber : Data diolah penulis (2015) 

Gambar 4.1 

Grafik Normalitas Residual 

 Berdasarkan Gambar 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa residual dalam 

penelitian ini telah terdistribusi normal. Nilai probabilitas sebesar 0,501108 yang 

telah melebihi dari nilai α 0,05 maka H0 diterima dan menunjukkan data penelitian 

terdistribusi normal. 

4.4.2 Hasil Uji Mulltikolineritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas/ independen. 

Multikolinearitas terjadi karena korelasi sempurna antara satu variabel bebas 

dengan variabel bebas lain. Pada model regresi yang baik seharusnya antar 

variabel independen tidak terjadi korelasi. Berikut ini merupakan hasil uji 

mulitkolinearitas menggunakan Eviews 7.0 sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

 

  

   
  Sumber: Data olahan penulis (2015). 

Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi, apabila 

koefisien cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas 

dalam persamaan model penelitian. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif 

rendah dibawah 0,85 maka diduga tidak ada masalah multikolinearitas diatas 

menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara variabel independen masih berada 

dibawah batas minimum 0,85. Dari tabel 4.6 diatas nilai korelasi variabel 

independen tertinggi mencapai  0.317314 yaitu koefisien yang menunjukan antara 

PER dengan ROA, sedangkan korelasi variabel independen terendah mencapai 

0.068139 yaitu koefisien yang menunjukkan pengaruh antara CR dengan ROA 

sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan model dalam penelitian ini bebas 

dari masalah multikolinearitas. 

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian 

yang konstan dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, Uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan uji Park untuk mendeteksi apakah model regresi 

 ROA CR PER 
    
    ROA  1.000000  0.068139  0.317314 

CR  0.068139  1.000000  0.172495 
PER  0.317314  0.172495  1.000000 
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terhindar dari heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan hasil heteroskedastisitas 

dalam penelitian : 

Tabel 4.7 

Hasil UjiPark 

 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.26490 1.244847 13.86909 0.0000 

ROA 0.000120 0.000240 0.501677 0.6180 
CR 3.16E-06 5.78E-06 0.547005 0.5867 

PER 0.028373 0.431746 0.065717 0.9479 
     
      Sumber:Data diolah penulis (2015) 

Hasil uji heteroskedastisitas  diatas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien 

varibel return on asset (ROA)sebesar 0.6180> 0.05, variabel current ratio (CR) 

sebesar 0.5867> 0.05 dan variabel price earning ratio (PER) sebesar 0.9479> 

0.05. Seluruh variabel independen menunjukkan nilai probabilitas koefisien yang 

lebih besar dari nilai signifikan 0.05, sehingga dapat disimpulkan Ho diterima dan 

Ha ditolak. dengan demikian, penelitian ini lulus uji heteroskedastisitas   

4.4.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan 

kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-

Watson stat sebesar 1.683262 yang diantara 1,54 - 2,46 (daerah tidak ada 
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autokorelasi), maka Ho diterima sehingga persamaan model penelitian ini telah 

bebas dari masalah autokorelasi. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Durbin Watson 

 

 

 

 

 

4.5 Hasil Uji Hipotesis 

4.5.1 Uji t (Parsial) 

 Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu Return On Asset (ROA), 

Current Ratio (CR), Price Earning Ratio (PER) terhadap variabel dependen 

Harga Saham pada suatu model regresi sehingga dapat mengambil kesimpulan 

atas rumusan masalah pada penelitian ini. 

Hipotesis 1:  

Ho1 : Return On Asset  tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Ha1 : Return On Asset secara berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

 Berdasarkan tabel 4.5 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang 

lebih besar dari tingkat signifikansi α sebesar (0.0466< 0,05) dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 2.596121. dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.176896     Mean dependent var 22686.55 

Adjusted R-squared 0.130305     S.D. dependent var 5211.853 

S.E. of regression 4860.440     Sum squared resid 1.25E+09 

F-statistic 3.796796     Durbin-Watson stat 1.683262 

Prob(F-statistic) 0.015365    
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Ha diterima artinya variabel Return On asset (ROA) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham.  

Hipotesis 2: 

Ho2 : Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Ha2 :Current Ratioberpengaruh signifikan terhadapharga saham. 

 Berdasarkan tabel 4.5 diatas, variabel Current Ratio(CR) memiliki 

probabilitas sebesar 0.4995 atau lebih besar sama dengan 0.05 yang artinya Ho 

diterima dan Ha ditolak. hasil ini menunjukkan bahwa Current Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai koefisien regresi Current 

Ratio -0.016105 menunjukan bahwa variabel Current ratio memiliki pengaruh 

negatif terhadap variabel harga saham. 

Hipotesis 3: 

Ho3 : Price earning ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap hargasaham. 

Ha3 :Price earning ratioberpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

 Berdasarkan tabel 4.5 diatas, variabel Price earning ratio (PER) memiliki 

probibalitas sebesar 0.1267atau lebih besar sama dengan 0.05 yang artinya Ho 

diterima dan Ha ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa price earning ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai koefisien regresi price 

earning ratio sebesar 2869.387 menunjukkan bahwa price earning ratio memiliki 

pengaruh positif terhadap variabel harga saham. 

4.5.2 Uji F (Simultan) 

 Uji F digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama semua 

variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
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dependen. Untuk pengujian ini, apabila nilai probabilitas berada dibawah 0.05, 

maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

Hipotesis 4: 

Ho4 :Return On Asset, Current Ratio danPrice Earning Ratiosecara   

 bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Ha4 :Return On Asset, Current Ratio danPrice Earning Ratiosecara   

 bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, nilai Prob (F-Statistic) sebesar 0,000000 

lebih kecil sama dengan 0.05 yang artinya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel ROA, CR, PER  

mempengaruhi harga saham secara signifikan. 

4.6 Analisis Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1 Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Harga Saham 

 Pengaruh return on asset (ROA) terhadap harga saham menunjukan hasil 

positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini mendukung 

hipotesis yang telah dikemukakan yaitu terhadap pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham pada saat laporan keuangan diterbitkan. 

 ROA mencerminkan laba yang dihasilkan perusahaan atas aktiva yang 

tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan 

profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik, 

investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan karena 

rasio ini merupakan salah satu indikator yang dijadikan acuan untuk investor 
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dalam memilih perusahaan untuk menanamkan modalnya. Perusahaan dengan 

kondisi profitabilitas yang baik, maka akan meningkatkan harga sahamnya. 

 Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Amanah et al (2014) dan 

Abigael et al (2008) yang menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham.  

4.6.2 Pengaruh Current Ratio terhadap harga saham 

 Berdasarkan hasil analisis, bahwa Current Ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham di perusahaan LQ45. Kemungkinan dikarenakan 

investor menyadari current ratio memiliki beberapa keterbatasan. 

 Bernstein dan Wild (2001) dalam Meythi et al (2011) mengatakan bahwa 

current ratio sebagai pengukur likuiditas memiliki keterbatasan. Likuiditas 

digambarkan sebagai kemampuan untuk memenuhi arus keluar dimasa depan 

dengan arus kas masuk yang cukup. Current ratio merupakan suatu ukuran yang 

statis (tetap) yang mengukur sumber daya yang tersedia pada suatu waktu tertentu 

untuk memenuhi kewajiban lancar. Sumber daya yang tersedia saat ini tidak 

cukup untuk mempresentasikan arus kas masuk di masa depan. 

 Bagi pihak manajer perusahaan memiliki current ratio yang tinggi 

dianggap baik bahkan berada dalam keadaan yang kuat. Namun bagi para 

pemegang saham ini dianggap tidak baik, dalam artian para manajer perusahaan 

tidak menggembangkan current asset tidak dikembangkan secara baik dan efektif, 

atau dengan kata lain tingkat kreativitas manajer perusahaan adalah rendah. 

Sebaliknya current ratio yang rendah relatif lebih riskan, tetapi menunjukkan 

bahwa manajemen telah mengoperasikan aktiva lancer secara efektif. Saldo kas 
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minimum dibuat minimum sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perputaran pitang 

dan persediaan diusahakan maksimum.  

 Hasil penelitian ini didukung oleh meythi et al (2011) dimana hasil 

menunjukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham.  

4.6.3 Pengaruh Price Earning Ratio terhadap harga saham 

 Pengaruh price earning ratio terhadap harga saham menunjukkan hasil 

positif, hal tersebut mengindikasikan bahwa harga dari saham dalam suatu 

perusahaan meningkat akan diikuti oleh kenaikan laba atas penjualan setiap satu 

saham tersebut. Namun, dalam penelitian ini hasil menunjukkan bahwa price 

earning ratio memillilki sifat yang tidak signifikan.Ini dikarenakan investor 

cenderung berinvestasi pada perusahaan yang memiliki nilai price earning ratio 

rendah. Bahwa pada periode ini, investor tidak melihat harga saham sebagai acuan 

dalam berinvestasi, tetapi investor menggunakan tingkat laba perlembar saham 

oleh yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

 Dalam hal ini nilai price earning ratio yang rendah dapat menunjukkan 

bahwa tingkat laba per lembar saham yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

adalah rendah jika dibandingkan pada harga saham tersebut. Penelitian ini 

didukung oleh Sarton Sinambela (2009) yang menyatakan bahwa price earning 

ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
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4.7 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh return on 

assetterhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, terdapat beberapa point penting yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi investor serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.  

 Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat satu dari 

tiga variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Variabel return on asset dalam penelitian ini memiliki hubungan positif dan 

signifikan, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa return on asset dapat 

dijadikan salah satu indikator dalam menentukan harga saham oleh manajemen 

perusahaan. Apabila semakin tinggi return on asset suatu perusahaan, maka harga 

saham yang akan ditawarkan oleh perusahaan tersebut kepada investor semakin 

mengingkat. Oleh karenanya sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga nilai 

return on asset, sebab pada dasarnya kinerja perusahaan atau profitabilitas pada 

suatu perusahaan dapat tercermin dari nilai return on asset. 

 Sulistiawan (2011) menyatakan bahwa berdasarkan hasil survey 

dibeberapa negara, laba bersih perusahaan adalah informasi yang paling diminati 

oleh investor dan analis. Hal ini sesuai dengan penelitian dan sekaligus membantu 

perusahaan dalam meningkatkan harga saham perusahaan. Dari hasil penelitian ini 

pihak manajer dapat meningkatkan laba bersih (net income) untuk meningkatkan 

nila ROA pada laporan keuangan, sehingga investor tertarik untuk 

menginvestasikan dana pada saham perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Return On Asset (ROA) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Harga Saham Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2011-2013. Hasil ini dapat mengindikasikan 

bahwa apabila ROA naik akan meningkatkan harga saham, dan sebaliknya 

jika ROA turun akan menurunkan harga saham pada perusahaan tersebut. 

ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

atau return. ROA yang tinggi memiliki tingkat profitabilitas yang baik, 

investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya dalam perusahaannya.  

2. Variabel Current Ratio (CR) memiliki pengaruh yang bersifat tidak 

signifikan dan berhubungan negatif terhadap Harga Saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013. Hubungan negatif menunjukkan bahwa apabila current ratio 

perusahaan meningkat , maka harga saham perusahaan akan menurun 

dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Bagi pihak manajer 

perusahaan memiliki current ratio yang tinggi dianggap baik, tetapi bagi 

para pemegang saham ini dianggap tidak baik, karena para manajer 

perusahaan tidak mengembangkan current asset baik dan efektif.  
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3. Variabel Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan dan berhubungan positif terhadap Harga Saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013. Hubungan positif menunjukkan bahwa apabila PER meningkat, 

maka harga saham akan meningkat dengan asumsi variabel lain bersifat 

konstan. Bagi para investor semakin tinggi price earning ratio maka 

pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Maka  

4. Variabel return on asset, current ratio dan price earning ratiosecara 

simultan memliki pengaruh yang bersifat signifikan terhadap Harga Saham 

pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2013. Hal tersebut mengindikasikan apabila return on asset, current 

ratio dan price earning ratio dikendalikan dengan baik secara bersama-

sama untuk meningkatkan harga saham pada perusahaan LQ45. Maka bagi 

para investor dapat mempertimbangkan variable tersebut dalam 

menentukan harga saham.  

5.2 Saran Penelitian 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi investor dan calon investor, variabel Return On Asset dapat dijadikan 

bahan informasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi 

saham yang tepat, dikarenakan variabel tersebut memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45 pada 

periode 2011-2013. 
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2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan masukkan untuk 

memelihara dan menjaga kinerja keuangan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan agar saham-saham perusahaan yang 

termasuk dalam LQ45 dapat menarik minat investor untuk berinvestasi 

yang nantinya dapat mendorong peningkatan pada harga sahamnya. 

3. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan periode selama tiga tahun, 

peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya menggunkan waktu 

yang lebih current atau waktu pada saat pengambilan keputusan. 
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LAMPIRAN I 

Data Perusahann LQ45 periode 2011-2013 

Saham LQ45 periode 2011 : 

NO. CODE NAMA EMITEN 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 ANTM Aneka Tambang Tbk. 

4 ASII Astra International Tbk. 

5 BNBR Bakrie&Brothers Tbk. 

6 BRAU Berau Coal Energy Tbk. 

7 BUMI Bumi Resources Tbk. 

8 CPIN Charoen Pokphan Indonesia Tbk. 

9 DOID Delta Dunia Makmur Tbk. 

10 ELTY Bakrieland Development Tbk. 

11 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 

12 GGRM Gudang Garam Tbk 

13 GJTL Gajah Tunggal Tbk. 

14 INCO International Nickel Indonesia Tbk. 

15 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

16 INDY Indika Energy Tbk. 

17 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

18 ISAT Indosat Tbk. 

19 ITMG Indo Tambangraya Tbk. 

20 JSMR Jasa Marga Tbk. 

21 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

22 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

23 LSIP London Sumatera Plantation Tbk. 

24 MEDC Medco Energi International Tbk. 

25 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. 

26 PTBA 

Tambang Batubara Bukit Asam 

Tbk. 

27 SMCB Holcim Indonesia Tbk. 

28 SMGR Semen Gresik Tbk. 

29 TINS Timah Tbk. 

30 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

31 UNSP Bakrie Sumatra Plantations Tbk. 

32 UNTR United Tractors Tbk. 

33 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
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Saham LQ45 periode 2012: 

NO. CODE NAMA EMITEN 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

4 ANTM Aneka Tambang Tbk. 

5 ASII Astra International Tbk. 

6 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 

7 BMRI Bank Mandiri Tbk. 

8 BORN Borneo Lumbung Energy Tbk. 

9 BUMI Bumi Resources Tbk. 

10 CPIN Charoen Pokphan Indonesia Tbk. 

11 ELTY Bakrieland Development Tbk. 

12 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 

13 EXCL XL Axiata Tbk. 

14 GGRM Gudang Garam Tbk 

15 HRUM Harum Energy Tbk. 

16 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

17 INCO Vale Indonesia Tbk. 

18 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

19 INDY Indika Energy Tbk. 

20 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

21 ITMG Indo Tambangraya Tbk. 

22 JSMR Jasa Marga Tbk. 

23 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 

24 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

25 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

26 LSIP London Sumatera Plantation Tbk. 

27 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. 

28 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 

29 SMGR Semen Gresik Tbk. 

30 TINS Timah Tbk. 

31 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

32 TRAM Trada Maritim Tbk. 

33 UNTR United Tractors Tbk. 

34 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
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Saham LQ45 periode 2013 : 

NO. CODE NAMA EMITEN 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 AKRA AKR Coporindo 

4 ASII Astra Internastional Tbk. 

5 ASRI Alam Sutra Realty Tbk. 

6 BHIT Bhakti Investama Tbk. 

7 BKSL Sentul City Tbk. 

8 BMTR Global Mediacom Tbk. 

9 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

10 BUMI Bumi Resources Tbk. 

11 BWPT BW Plantation Tbk. 

12 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

13 EXCL XL Axiata Tbk. 

14 GGRM Gudang Garam Tbk. 

15 HRUM Harum Energy Tbk. 

16 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

17 IMAS Indomobil sukses International Tbk. 

18 INCO Vale Indonesia Tbk. 

19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

20 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

21 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

22 JSMR Jasa Marga Tbk. 

23 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

24 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

25 LSIP PP London Sumatera Tbk. 

26 MAIN Malindo Feedmill Tbk. 

27 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. 

28 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 

29 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. 

30 PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk. 

31 SMCB Holcim Indonesia Tbk. 

32 SMGR Semen Indonesia Tbk. 

33 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk. 

34 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

35 UNTR United Tractors Tbk. 

36 UNVR Unilever Indonesia 
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SAHAM LQ45 YANG TIGA TAHUN MASUK DALAM LQ45  : 

 

NO KODE NAMA EMITEN 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 ASII Astra International Tbk. 

4 BUMI Bumi Resources Tbk. 

5 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

6 GGRM Gudang Garam Tbk. 

7 INCO Vale Indonesia Tbk. 

8 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

9 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

10 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 

11 JSMR Jasa Marga Tbk. 

12 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

13 LSIP PP London Sumatera Tbk. 

14 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk. 

15 PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk. 

16 SMGR Semen Gresik Tbk. 

17 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

18 UNTR United Tractors Tbk. 

19 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
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LAMPIRAN II 

DATA PENELITIAN 

   

Emiten 

Y X1 X2 X3 

No Tahun Harga Saham ROA CR PER 

1 2011 
_AALI 10,0393 0,2448 1,3097 2,61593491 

2 2012 
_AALI 9,8147 0,2029 0,6846 2,53686639 

3 2013 
_AALI 10,1826 0,1272 0,4500 3,4824701 

4 2011 
_ADRO 7,5055 0,0976 1,6652 2,41233596 

5 2012 
_ADRO 7,1277 0,0573 1,5723 2,62321827 

6 2013 
_ADRO 6,8987 0,0340 1,7719 2,50634193 

7 2011 
_ASII 11,2091 0,1373 1,3640 2,64119789 

8 2012 
_ASII 8,9438 0,1248 1,3991 2,61739583 

9 2013 
_ASII 8,8657 0,1042 1,2420 2,72981169 

10 2011 
_BUMI 7,5959 0,0812 1,1025 3,14242665 

11 2012 
_BUMI 6,4770 -0,0837 0,8843 0,59332685 

12 2013 
_BUMI 5,3003 -0,0940 0,4120 1,03673688 

13 2011 
_CPIN 7,8823 0,2670 3,3323 2,7047113 

14 2012 
_CPIN 8,4980 0,2171 3,3128 3,10593107 

15 2013 
_CPIN 8,0433 0,1608 3,7923 2,93332481 

16 2011 
_GGRM 10,9824 0,1268 2,2448 3,18138162 

17 2012 
_GGRM 10,8390 0,0980 2,1702 3,28166281 

18 2013 
_GGRM 10,9471 0,0863 1,7221 2,93012652 

19 2011 
_INCO 8,0615 0,1378 4,3649 2,35232718 

20 2012 
_INCO 7,8497 0,0289 3,4098 3,65013863 

21 2013 
_INCO 7,9073 0,0169 3,3007 3,58268526 

22 2011 
_INDF 8,4521 0,0913 1,9095 2,08567209 

23 2012 
_INDF 8,8997 0,0806 2,0032 2,35517754 

24 2013 
_INDF 8,8594 0,0438 1,6673 3,11839229 

25 2011 
_INTP 9,8244 0,1984 6,9854 2,85819286 

26 2012 
_INTP 10,1890 0,2093 6,0276 2,85359251 

27 2013 
_INTP 9,9942 0,1884 6,1481 2,72785283 

28 2011 
_ITMG 10,6366 0,3460 2,3659 2,16791019 

29 2012 
_ITMG 10,5558 0,2897 2,2171 2,43185743 

30 2013 
_ITMG 10,0669 0,1656 1,9919 2,42303125 

31 2011 
_JSMR 8,5904 0,0615 1,0605 3,07315617 
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Emiten Y X1 X2 X3 

No Tahun  Harga Saham ROA CR PER 

32 2012 _JSMR 8,7641 0,0620 0,6816 3,18304137 

33 2013 
_JSMR 8,5839 0,0436 0,7615 3,15912582 

34 2011 
_KLBF 8,2700 0,1841 3,6527 3,11039935 

35 2012 
_KLBF 7,2123 0,1885 3,4054 3,4137845 

36 2013 
_KLBF 7,3441 0,1741 28,3926 3,47103434 

37 2011 
_LSIP 7,8766 0,2505 4,8325 1,99333884 

38 2012 
_LSIP 7,3434 0,1477 3,2730 2,63762774 

39 2013 
_LSIP 7,7948 0,0964 2,4852 3,10458668 

40 2011 
_PGAS 8,2052 0,1975 5,4992 2,52492832 

41 2012 
_PGAS 8,6535 0,2342 4,1963 2,53449015 

42 2013 
_PGAS 8,5564 0,2049 2,0101 2,39059597 

43 2011 
_PTBA 9,8564 0,2684 4,6325 2,56109579 

44 2012 
_PTBA 9,6376 0,2286 4,9237 2,72981169 

45 2013 
_PTBA 9,1453 0,1588 2,8659 2,65112705 

46 2011 
_SMGR 9,4018 0,2012 2,6465 2,84199817 

47 2012 
_SMGR 9,8368 0,1854 1,7059 2,94916464 

48 2013 
_SMGR 9,6573 0,1739 1,8824 2,7794402 

49 2011 
_TLKM 8,8956 0,1501 0,9580 2,2170272 

50 2012 
_TLKM 9,2965 0,1649 1,1604 2,29455292 

51 2013 
_TLKM 7,7133 0,1586 1,1631 2,68784749 

52 2011 
_UNTR 10,3469 0,1270 1,7164 2,8189951 

53 2012 
_UNTR 9,7532 0,1144 1,9465 2,52892354 

54 2013 
_UNTR 9,9468 0,0837 1,9102 2,75556972 

55 2011 
_UNVR 10,3101 0,3973 0,6867 3,539509 

56 2012 
_UNVR 10,1879 0,4038 0,6683 3,49256039 

57 2013 
_UNVR 10,2848 0,7151 0,6964 3,59374426 
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LAMPIRAN III 

HASIL UJI PENELITIAN 

 

1. Output Statistika Deskriptif  

 
 HS ROA CR PER 

 Mean  8.9458  0.1607  2.8532 2.7494 
 Median  8.8956  0.1586  1.9465 2.7298 
 Maximum  11.2091  0.7151  2.8392 3.6501 
 Minimum  5.3003 -0.0940  0.4120 0.5933 
 Std. Dev.  1.2828  0.1215  3.7820 0.5542 
 Skewness -0.353890  1.640860  5.558225  0.585027 
 Kurtosis  2.663029  9.388229  37.87727  3.162248 

     
 Jarque-Bera  1.459445  122.5005  3182.499  3.313963 
 Probability  0.482043  0.000000  0.000000  0.190714 

     
 Sum  5099140.  91625.00  1626370.  100483.0 
 Sum Sq. Dev.  9.22E+09  82706396  8.01E+10  42157507 

     
 Observations  57  57  57  57 
 
 

 

2. Output Uji Normalitas 
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Observations 57

Mean      -2.81e-12
Median   561.2360
Maximum  23115.11
Minimum -21645.26
Std. Dev.   10730.32
Skewness   0.114996
Kurtosis   2.272715

Jarque-Bera  1.381867
Probability  0.501108
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3. Output Uji Chow  

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: EQ01    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 13.166888 (18,35) 0.0000 

Cross-section Chi-square 116.876713 18 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: HS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/19/15   Time: 11:42   
Sample: 2011 2013   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 19   
Total panel (balanced) observations: 57  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 70049.79 7467.353 9.380806 0.0000 

ROA 4.349715 1.279054 3.400729 0.0013 
CR -0.074518 0.039569 -1.883241 0.0652 

PER 5289.407 2840.383 1.862216 0.0681 
     
     R-squared 0.300385     Mean dependent var 89458.60 

Adjusted R-squared 0.260784     S.D. dependent var 12828.72 
S.E. of regression 11029.83     Akaike info criterion 21.52219 
Sum squared resid 6.45E+09     Schwarz criterion 21.66556 
Log likelihood -609.3823     Hannan-Quinn criter. 21.57791 
F-statistic 7.585328     Durbin-Watson stat 0.461609 
Prob(F-statistic) 0.000260    
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4. Output Uji Hausman 

 
 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: EQ01    
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 2.762310 3 0.4297 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     ROA 2.596121 3.170541 0.373346 0.3472 

CR -0.016105 -0.022816 0.000031 0.2269 

PER 2869.387276 3301.373898 
293304.48212

0 0.4251 
     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: HS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 06/19/15   Time: 11:43   
Sample: 2011 2013   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 19   
Total panel (balanced) observations: 57  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 77855.68 5528.186 14.08340 0.0000 

ROA 2.596121 1.258567 2.062759 0.0466 
CR -0.016105 0.023600 -0.682411 0.4995 

PER 2869.387 1833.961 1.564584 0.1267 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.909977     Mean dependent var 89458.60 

Adjusted R-squared 0.855964     S.D. dependent var 12828.72 
S.E. of regression 4868.768     Akaike info criterion 20.10330 
Sum squared resid 8.30E+08     Schwarz criterion 20.89184 
Log likelihood -550.9439     Hannan-Quinn criter. 20.40975 
F-statistic 16.84720     Durbin-Watson stat 2.485098 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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5. Output Uji Multikolinearitas 

 

 
 ROA CR PER 
    
    ROA  1.000000  0.068139  0.317314 

CR  0.068139  1.000000  0.172495 
PER  0.317314  0.172495  1.000000 

 

 

6. Output Uji Heteroskedastisitas (uji park) 

Dependent Variable: LOG(RESID01^2)  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 06/19/15   Time: 11:47   
Sample: 2011 2013   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 19   
Total panel (balanced) observations: 57  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.26490 1.244847 13.86909 0.0000 

ROA 0.000120 0.000240 0.501677 0.6180 
CR 3.16E-06 5.78E-06 0.547005 0.5867 

PER 0.028373 0.431746 0.065717 0.9479 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.400048 0.5371 

Idiosyncratic random 1.299708 0.4629 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.011188     Mean dependent var 8.326678 

Adjusted R-squared -0.044783     S.D. dependent var 1.281081 
S.E. of regression 1.309452     Sum squared resid 90.87722 
F-statistic 0.199891     Durbin-Watson stat 1.552975 
Prob(F-statistic) 0.896002    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.006787     Mean dependent var 17.62641 

Sum squared resid 194.9457     Durbin-Watson stat 0.723946 
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7. Output Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: HS   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 06/18/15   Time: 11:44   
Sample: 2011 2013   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 19   
Total panel (balanced) observations: 57  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 81664.40 3833.199 21.30450 0.0000 

ROA 3.305470 1.118796 2.954490 0.0047 
CR -0.023551 0.023255 -1.012731 0.3158 

PER 1.788444 1.198553 1.492169 0.1416 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 10817.34 0.8291 

Idiosyncratic random 4912.040 0.1709 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.176896     Mean dependent var 22686.55 

Adjusted R-squared 0.130305     S.D. dependent var 5211.853 
S.E. of regression 4860.440     Sum squared resid 1.25E+09 
F-statistic 3.796796     Durbin-Watson stat 1.683262 

Prob(F-statistic) 0.015365    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.229394     Mean dependent var 89458.60 

Sum squared resid 7.10E+09     Durbin-Watson stat 0.296751 
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