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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 Ratio and Stock 

Price. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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 
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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. 

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. 

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 Ratio 

Terhadap Harga Saham Pada Saham LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2011-2013”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasaran uraian diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan 

dibahas sebagai berikut : 
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1. Apakah return on asset (ROA) berpengaruhterhadap harga saham pada 

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

2. Apakah current ratio berpengaruhterhadap harga saham pada saham 

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013? 

3. Apakah price earning ratio (PER) berpengaruhterhadap harga saham 

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013? 

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? 

1.3 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 

3. Untuk mengetahui, membuktikan dan menganalisis pengaruhprice 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 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Signaling Theory 

 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 tangkat atas, dimana tindakan 

tersebut tidak akan rasional apabila dilakukan oleh manajer tingkat rendah). 

Menurut Scott (2012) keadaan tersebut yang menjadikan sinyal memiliki 
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kredibilitas, informasi dalam sinyal tersebut adalah bentuk yang irrasional/ tidak 

rasional yang dipilih manager tipe rendah/tingkat rendah untuk 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. 

2.2 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). 

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun1995, 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. 

2.3 Laporan Keuangan  

2.3.1 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). 

2.4 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 

1) Rasio Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan 

operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan (analisis 

fundamental perusahan) karena laba perusahaan selain merupakan indikator 
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kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya 

juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

 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 = 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 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 = 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
X100% 

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. 
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 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 

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. 

PER = ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
𝑋100% 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 

BAB III 

3.1 Populasi dan Sampel 

 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 unsur 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. 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 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 

 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. 

3.3 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. 

 
𝑁𝑒𝑡𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 x 100% 

Current Ratio 
(X2) 

Kemampuan aktiva lancar 
perusahaan dalam memenuhi 
kewajiban jangka pendek 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

 x 100% 

 
 
 

Price Earning 
Ratio(X3) 

Ukuran besarnya laba sebuah 
perusahaan dibandingkan 
dengan harga pasar saham 
biasa di masa yang akan datang 

 

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑃𝑒𝑟𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
x100% 

 
Harga 

Saham (Y) 

Harga saham dari setiap emiten 
untuk melaksanakan transaksi 
saham 

Rata-rata 5 dari harga penutupan 
(closing price) perusahaan setelah 
tanggal penerbitan laporan 
keuangan periode 2011-2013 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisa Statistik Deskriptif 

Statistik deksriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai 

rata – rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum serta melihat nilai 

skewness dan kurtosis (Winarno, 2011). 

3.4.2 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. 

Dalam analisis data panel digunakan uji Chow dan uji Hausman. Widarjono (2010) 

menyatakan uji Chow digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perubahan 

structural di dalam regresi dengan menggunakan uji statistik F3. Dilanjutkan 

Widarjono (2010) uji Hausman dilakukan untuk melihat ada tidaknya masalah 

simultan di dalam sebuah persamaan dengan melihat apakah variabel endogen 

berhubungan dengan variabel gangguan. 

 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). 

 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. 

 

3.4.3 Analisis Regresi Berganda 

 Menurut Gujarati (2011) model analisis regresi berganda adalah model 

regresi dengan lebih dari satu variabel penjelas yang mempengaruhi variabel 

terikat. 
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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. 

3.4.4 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. 

 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.  
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 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 

 Uji 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.  

 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. 

3.5 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). 

 Uji T (Parsial) 

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. 
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  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 berkurang 

secara signifikan dengan membatasi persamaan tersebut untuk menyesuaikan diri 

terhadap hipotesis nol. 

BAB IV 

Analisis dan Pembahasan 

4.1 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 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.  

4.2 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 
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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 lancar secara efektif. Saldo kas 

minimum dibuat minimum sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perputaran 

piutang 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.  

4.3 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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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.  

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 
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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. 

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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