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ABSTRACT 

 

 

The aims of this study are to analyze the effect of  financial ratio on stock prices. 

In this research used financial ratio, such as Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Return on Asset (ROA), Earning per Share (EPS), and Total Asset Turnover 

(TATO). This study was taken because in the previous research there are still differences 

between each other and there are a differences between the result of previous research 

with existing theory.  

The sample of this research are listed companies in Consumer Good industry in 

Indonesia Stock Exchange in the year of 2008-2011. From thirty seven companies, only 

twenty eight are selected, determination of the sample in this research using purposive 

sampling based on the availability of  financial report and listed in IDX during the study 

period. The type of data is secondary data, while data analysis method used was multiple 

linear regression.  

The results of this study indicate that the CR, DER, ROA, EPS, TATO together 

provide a significant positive effect on stock prices of listed companies in Consumer 

Good industry in Indonesia Stock Exchange in the period 2008-2011. The partial effect 

of ROA and EPS each have a positive and significant effect on stock prices of listed 

companies in Consumer Good industry in IDX in the year of 2008-2011. However CR 

and TATO each have a positive and no significant effect while DER have a negative and 

no significant effect of listed companies in Consumer Good industry in IDX  in the year 

of 2008-2011. 

 

Keywords: Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), 

Earning per Share (EPS), Total Asset Turnover (TATO). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun hingga pada tahun 2011 telah mencapai lebih dari 242 juta jiwa disertai 

Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita di Indonesia yang telah mencapai angka $3.550 

yang juga terus mengalami peningkatan pada beberapa tahun terakhir tentu saja 

memberikan gambaran peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peningkatan 

jumlah penduduk dan PDB perkapita di Indonesia sejak tahun 2006-2011 dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel 1.1. 

Jumlah Penduduk Indonesia Dan Laju PDB Perkapita 

Tahun 2006-2011 (Dalam Jiwa dan US$) 

 

(Sumber: World Bank, Development Indicators) 

 

Dari Tabel 1.1. dapat disaksikan bahwa jumlah penduduk di Indonesia terus 

mengalami peningkatan diiringi dengan peningkatan PDB Perkapita dari tahun ke tahun. 

Keadaan ini tentu saja mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyakarat disertai 

dengan munculnya konsumen baru di kelas menengah yang berdampak pada 
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meningkatnya permintaan terhadap makanan dan minuman, kesehatan, gaya hidup, serta 

perlengkapan rumah tangga.  

Salah satu industri yang terpengaruh hal ini adalah industri Consumer Good, 

dimana industri ini terdiri dari 5 sub-sektor yang diklasifikasikan oleh BEI yaitu sektor 

Food and Beverages, sektor Tobacco Manufacturers, sektor Pharmaceuticals, sektor 

Cosmetics and Household, dan sektor Houseware. Industri Consumer Good dipilih 

sebagai objek dalam penelitian ini karena perusahaan dalam industri Consumer Good 

memproduksi barang kebutuhan primer dan barang sekunder atau komplementer yang 

terus berkembang dan memiliki prospek yang baik.  

Dampak lain dari peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia tentu saja 

membuka peluang berinvestasi yang di Indonesia sendiri salah satu sarana berinvestasi 

dapat dilakukan melalui Pasar Modal Indonesia atau Indonesia Stock Exchange (IDX). 

Perkembangan yang pesat pada pasar modal saat ini sangat menarik perhatian para 

pemilik modal untuk berinvestasi di pasar modal. Pasar modal merupakan sarana 

intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana  (surplus unit) dengan pihak 

yang mengalami kesulitan dana (deficit unit). Berkembangnya pasar modal tentu akan 

semakin memperbesar peluang pelaku pasar modal dalam bertransaksi, terutama para 

investor yang akan menanamkan modalnya dalam bentuk surat surat berharga (saham, 

obligasi) yang diperdagangkan di Bursa Efek.  

Tujuan investor dalam menginvestasikan dananya di pasar modal adalah untuk 

memperoleh imbalan atau keuntungan dari dana yang diinvestasikan dimasa mendatang 

(expected return). Selain memperhitungkan return investasi, investor juga perlu 

memperhitungkan risiko investasi tersebut sebelum mengambil keputusan untuk 

portofolionya. Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang 
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diterima dengan return harapan. Semakin tinggi return maka semakin tinggi pula 

risikonya. Jenis- jenis risiko dalam berinvestasi dapat dilihat pada Tabel 1.2. : 

     

Tabel 1.2. Risk dan Return Investasi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber  : Tandelilin, 2010) 

 

Sumber-sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama yaitu yield dan 

capital gain. Yield adalah komponen return yang mencerminkan aliran kas atau 

pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Dalam obligasi, yield 

menunjukan besar bunga dari obligasi yang dibayarkan dan dalam saham, yield 

menunjukan dividen yang diberikan. Sedangkan capital gain adalah kenaikan harga 

suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan bagi investor. 

 Banyaknya risiko yang harus dihadapi para investor dalam berinvestasi 

mendorong para investor untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan 

investasinya. Kehati-hatian inilah yang akhirnya menimbulkan kebutuhan kemampuan 

Return Risk 

1. Yield 

2. Capital Gain 

1. Interest Risk 

2. Market Risk 

3. Inflation Risk 

4. Business Risk  

5. Finansial Risk   

6. Liquidity Risk 

7. Currency Risk 

8. Country Risk 
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analisa yang baik dan mendalam bagi para calon investor. Untuk melakukan analisis 

tersebut investor/calon investor memerlukan informasi, salah satunya adalah informasi 

yang diperoleh dalam laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan.  

Analisis laporan keuangan tersebut digunakan untuk melihat hasil kinerja 

perusahaan yang digambarkan dengan ukuran tertentu, dan  ukuran yang umum 

digunakan adalah rasio keuangan. Menurut Van Horne (2004) Rasio Keuangan 

merupakan “Alat yang biasa digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan. Perhitungan rasio digunakan karena dengan cara ini akan diperoleh 

perbandingan yang lebih berguna daripada hanya melihat angkanya saja”. Sedangkan 

menurut Kasmir (2011: 104-105) “Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan 

angka-angka yang ada didalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka 

dengan angka lainnya”. Hasil dari rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk 

menilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara 

efektif, untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode, dan untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan. 

Terdapat beberapa macam rasio keuangan dalam mengukur kinerja perusahaan, 

setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian setiap hasil 

dari rasio yang diukur dapat diinterpretasikan sehingga menjadi berarti untuk 

pengambilan keputusan. Menurut Anoraga (2003) Rasio keuangan dikelompokan 

menjadi lima jenis berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu : 

1. Rasio Likuiditas yang mencakup current ratio, quick ratio dan net working capital. 

2. Rasio Solvabilitas yang mencakup debt ratio, debt to equity ratio, long-term debt to 

equity ratio, long-term debt to capitalization ratio, times interest earned, cash flow 

interest coverage, cash flow to net income dan cash return on sales. 
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3. Rasio Aktivitas yang mencakup inventory turnover, average collection period, total 

asset turnover, fixed asset turnover, account receivable turnover dan day’s sales in 

inventory. 

4. Rasio Profitabilitas yang mencakup gross profit margin, net profit margin, operating 

return on assets, return on asset, return on equity dan operating ratio. 

5. Rasio Pasar yang mencakup price earning ratio, earning per share, price to book 

value, dividend yield, dividend per share, dividend payout ratio dan book value per 

share. 

Sejumlah penelitian empiris yang memuat beberapa atau sebagian dari variabel 

dalam penelitian ini sudah pernah dilakukan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Mohammad Nasir (2008) meneliti pengaruh EPS, tingkat bunga, dan DER terhadap 

Harga Saham perusahaan properti yang terdaftar di BEJ tahun 2004-2006 menemukan 

bahwa secara simultan variabel EPS, tingkat bunga, dan DER memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel Harga Saham, sedangkan secara parsial hanya variabel EPS 

dan DER yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Harga Saham. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Syed. Atif Ali Amir. Razi tahun 2012 yang berjudul 

Impact of Companies Internal Variables on Stock Prices: A Case Study of Major 

Industries of Pakistan yang meneliti apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel CR, TATO, NPM, dan ROE secara parsial terhadap harga saham. Penelitian ini 

menemukan bahwa variabel CR, TATO, NPM memiliki pengaruh signifikan terhadap 

harga saham, sedangkan ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham.  

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Dyah Ayuningtyas tahun 2009 yang 

meneliti Pengaruh Rasio Keuangan (ROA, DER, TATO) Terhadap Harga Saham 
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Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI Periode 2003-2008 menemukan bahwa Tidak 

terdapat pengaruh baik secara parsial ataupun simultan antara ROA, DER, TATO 

terhadap harga saham perusahaan makanan dan minuman di BEI tahun 2003-2008. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tiara Rachman Putri tahun 2011 meneliti 

Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI dengan variabel CR, DER, ROA, EPS sebagai variabel independen 

dan Harga Saham perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010 

sebagai variabel dependennya. Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial hanya 

variabel ROA dan EPS yang memiliki pengaruh positif terhadap harga saham dan 

memiliki kontribusi dominan terhadap harga saham. Sedangkan, secara simultan variabel 

CR,DER, ROA, ROE, dan EPS berpengaruh secara signifikan terhadap variabel harga 

saham.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwiatma Patriawan (2011) mengenai 

analisis pengaruh EPS, ROE, dan DER terhadap harga saham pada perusahaan 

Wholesale and Retail Trade yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006 – 

2008 menemukan bahwa hanya variabel EPS yang memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham. Dengan latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham perusahaan 

yang terdaftar dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2011.  
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1.2. Identifikasi Masalah 

Laporan keuangan selama ini merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis 

laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca atau Laporan laba rugi, Laporan 

Arus Kas. Dari laporan keuangan perusahaan para stakeholder akan melakukan 

perhitungan dan analisis rasio. Hal ini dilakukan karena seperti yang diungkapkan oleh 

Van Horne (2004) Rasio Keuangan merupakan “Alat yang biasa digunakan untuk 

menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Perhitungan rasio digunakan 

karena dengan cara ini akan diperoleh perbandingan yang lebih berguna daripada hanya 

melihat angkanya saja”. Dengan kata lain, ketika rasio keuangan suatu perusahaan 

berada pada posisi yang baik menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut juga baik. 

Kinerja perusahaan yang baik tentu akan meningkatkan daya tarik saham perusahaan 

tersebut diantara para investor/calon investor untuk melakukan investasi pada perusahaan 

tersebut yang pada akhirnya akan mendorong harga saham perusahaan tersebut 

mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya. 

Rasio keuangan perusahaan berdasarkan ruang lingkupnya terbagi menjadi lima 

jenis rasio yaitu : Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas, Rasio 

Aktivitas, dan Rasio Pasar. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui serta 

menganalisis hubungan antara perwakilan dari masing-masing rasio yaitu Current Ratio 

mewakili Rasio Likuiditas, Debt Equity Ratio mewakili Rasio Solvabilitas, Return on 

Asset mewakili Rasio Profitabilitas, dan Total Asset Turnover mewakili Rasio Aktivitas, 

dan Earning per Share mewakili Rasio Pasar terhadap Harga Saham perusahaan yang 

termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 
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1.3. Perumusan Masalah 

Dilatar belakangi oleh penelitian-penelitian terkait, yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah secara parsial variabel Current Ratio (CR) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Harga Saham Perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer Good di 

BEI periode 2008-2011. 

2. Apakah secara parsial variabel Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan yang termasuk dalam Industri 

Consumer Good di BEI periode 2008-2011. 

3. Apakah secara parsial variabel  Return on Asset (ROA) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan yang termasuk dalam Industri 

Consumer Good di BEI periode 2008-2011. 

4. Apakah secara parsial variabel Earning per Share (EPS) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan yang termasuk dalam Industri 

Consumer Good di BEI periode 2008-2011. 

5. Apakah secara parsial variabel Total Asset Turnover (TATO) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan yang termasuk dalam Industri 

Consumer Good di BEI periode 2008-2011. 

6. Apakah secara simultan variabel CR, DER, ROA, EPS, dan TATO memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan yang termasuk dalam Industri 

Consumer Good di BEI periode 2008-2011. 
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1.4. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang diteliti oleh penulis agar tidak meluas, 

penulis membatasi penelitian ini dengan beberapa hal berikut : 

1. Variabel yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah CR, DER, ROA, EPS, 

TATO, dan Harga Saham rata-rata dari 5 hari saat laporan keuangan dipublikasikan. 

2. Objek dalam penelitian ini adalah yang termasuk dalam Industri Consumer Good di 

Bursa Efek Indonesia yang memberikan informasi keuangan secara kontinyu selama 

periode penelitian. 

3. Periode yang menjadi objek penelitian adalah periode 2008 – 2011. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Dari masalah yang sudah dipaparkan sebelumya, tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel CR mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel DER mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel ROA mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel EPS mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel TATO mempunyai pengaruh 

terhadap harga saham. 
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6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah CR, DER, ROA, EPS dan TATO secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Praktisi  

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan referensi bagi investor dalam melakukan 

investasi di pasar modal. Selain itu dapat menjadi bahan kajian dalam penerapan strategi 

investasi yang efisien dan optimal bagi para investor baik individu ataupun korporasi di 

masa yang akan datang dalam berinvestasi di pasar modal.  

 

2. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan bahan kepustakaan di 

bidang manajemen keuangan dan investasi pasar modal, sebagai bahan kajian untuk 

penelitian yang ingin dilakukan selanjutnya, sebagai pengetahuan bagi akademisi 

mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham perusahaan, dan untuk 

menarik minat pembaca untuk mengembangkan penelitian ini pada penelitian 

selanjutnya. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Di dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 
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Bab I Pendahuluan 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian dan tujuan dari penelitian 

ini, serta sistematika penelitian. 

 

Bab II Landasan Teori 

Pada Bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka mengenai variabel-variabel penelitian yang 

digunakan, berbagai teori yang mendasari penelitian ini, keterkaitan antar variabel, 

penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesa. 

 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini merupakan uraian mengenai pemilihan obyek penelitian, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel, serta teknik analisis data. 

 

Bab IV Hasil Penelitian 

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 V Simpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini, serta masukan-masukan sebagai saran 

kepada pihak-pihak yang terkait.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1.  Pasar  Modal 

 Pengertian pasar modal atau Bursa Efek Jakarta berdasarkan situs Bursa Efek 

Indonesia adalah salah satu jenis pasar dimana para pemodal bertemu untuk menjual atau 

membeli surat-surat berharga atau efek. Pasar modal memiliki peranan penting bagi 

pembangunan ekonomi sebagai salah satu sumber pembiayaan eksternal bagi dunia 

usaha dan sarana investasi bagi masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui 

penyediaan pasar bagi penawaran dan perdagangan efek perusahaan, serta menawarkan 

variasi instrumen sesuai kebutuhan masyarakat. 

 Karateristik dari pasar modal berdasarkan situs BEI yaitu : 

a.  Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh semua pihak. 

b. Likuiditas; investor dapat dengan mudah melakukan transaksi baik pembelian 

maupun penjualan. 

c. Biaya transaksi yang kecil. 

d. Efisien; harga yang terjadi di pasar merupakan gambaran dari seluruh 

informasi. 

 Namun tidak semua pasar modal memiliki karakteristik diatas. Banyak 

serangkaian tes dan penelitian yang telah dilakukan utuk mengetahui adanya 

karakteristik tersebut dalam pasar modal dan juga beberapa model telah diajukan sebagai 
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acuan untuk memberikan gambaran strategi terbaik dalam berinvestasi bagi para investor 

di pasar modal. 

 

2.1.1.1. Efisiensi Pasar Modal  

 Salah satu langkah dalam memilih startegi investasi terbaik adalah dengan 

mempertibangkan tingkat efisiensi suatu pasar modal. Pasar modal yang efisien menurut 

Tandelilin (2010) adalah pasar yang efisien dalam arti informasi, atau dengan kata lain 

harga aset yang diperdagangkan telah merefleksikan semua informasi, sehingga harga 

tersebut dikatakan tidak bias dan merupakan nilai sebenarnya dari suatu investasi yang 

didasarkan pada keyakinan investor terhadap nilai di masa mendatang atas aset tersebut. 

Pada pasar yang efisien harga sekuritas akan dengan cepat terevaluasi dengan adanya 

informasi penting yang berkaitan sekuritas tersebut. Sedangkan pada pasar yang kurang 

efisien harga sekuritas akan kurang mampu memencerminkan semua informasi yang ada, 

atau terdapat lag dalam proses penyesuaian harga, sehingga akan terbuka kesempatan 

bagi para investor untuk memanfaatkan situasi lag untuk memperoleh keuntungan. 

   Gambar 2.1. 

Himpunan Informasi Bagi Suatu Saham 

 

(Sumber: Tandelilin, 2010) 
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 Gambar ini memperlihatkan himpunan informasi bagi suatu saham. Lingkaran (1) 

mempresentasikan informasi apapun yang relevan bagi penilaian saham yang dapat 

dipelajari dengan menganalisis sejarah harga pasar saham. Lingkaran (2) menyatakan 

informasi yang tersedia kepada publik dan tidak termasuk informasi privat, sedangkan 

lingkaran (3) menyatakan seluruh informasi dan meliputi informasi privat. 

 Menurut Fama (1970) dalam Tandelilin (2010) mengklasifikasikan bentuk pasar 

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

1. Efisien dalam bentuk lemah (weak form) 

Pasar efisien dalam bentuk lemah berarti semua informasi di masa lalu (historis) akan 

tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Oleh karena itu, informasi historis 

tersebut (seperti harga dan volume perdagangan, serta peristiwa di masa lalu) tidak bisa 

lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa yang akan datang, karena 

udah tercermin pada harga saat ini. Implikasinya adalah bahwa investor tidak akan bisa 

memprediksi nilai pasar saham di masa datang dengan menggunakan data historis, 

seperti yang dilakukan dalam analisis teknikal. 

2. Efisien dalam bentuk setengah kuat (semi strong form) 

Pasar efisien dalam bentuk setengah kuat berarti harga pasar saham yang terbentuk 

sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang 

dipublikasikan (seperti earning, dividend, pengumuman stock split, penerbitan saham 

baru, kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, dan peristiwa-peristiwa terpublikasi 

lainnya yang berdampak pada aliran kas perusahaan dimasa datang). Pada pasar efisien 

bentuk setengah kuat return tidak normal hanya terjadi di seputar pengumuman 

(publikasi) suatu peristiwa sebagai representasi dari respon pasar terhadap pengumuman 

tersebut. Suatu pasar dinyatakan efisien dalam bentuk setengah kuat bila informasi 

terserap atau direspon dengan cepat oleh pasar (dalam satu hingga dua spot waktu atau 
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hari diseputar pengumuman). Return tak normal yang terjadi berkepanjangan (lebih dari 

tiga spot waktu) mencerminkan sebagai respon pasar terlambat dalam menyerap atau 

menginterpretasi informasi, dan demikian dianggap pasar tidak efisien dalam bentuk 

setengah kuat. 

3. Efisien dalam bentuk kuat (strong form) 

Pasar efisien dalam bentuk kuat berarti harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah 

mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan 

ditambah lagi dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Pada pasar efisien bentuk 

kuat tidak akan ada seorang investorpun yang bisa memperoleh return tak normal. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Suad Husnan (1991) dalam Manurung (2005) 

melakukan penelitian untuk Bursa Efek Jakarta mengenai efisiensi. Pengujian dilakukan 

dengan menguji autokorelasi harga dan teknik runs test pada 24 saham yang tercatat 

sebelum deregulasi dilakukan pada tahun 1988. Hasilnya menyatakan bahwa terjadi 

peningkatan efisiensi pada bentuk lemah. Selanjutnya, Suad Husnan (1992) dalam 

Manurung (2005) menulis artikel mengenai efisiensi pasar modal Indonesia yang dilihat 

dari secara mikro dan secara makro dengan menggunakan data tahun 1990. 

Kesimpulannya menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan dalam efisiensi lemah, 

tetapi tidak untuk efisiensi yang setengah kuat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Setiawan dan Hartono (2002) dalam Hartono (2005) menguji ulang reaksi pasar 

Indonesia dan menemukan bahwa pasar modal BEJ kurang pintar dan tidak efisien dalam 

aspek keputusan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dahlia Buana Dewi (2008) 

yang berjudul “Analisis Tingkat Efisiensi Informasi Pasar Modal Bentuk Lemah di Bursa 

Efek Jakarta” menemukan bahwa Bursa Efek Jakara (BEJ) telah mencapai tingkat 

efisiensi pasar modal bentuk lemah. Sedangkan penelitian yang sejalan dilakukan oleh 
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Nasruldin tahun 2012 menemukan bahwa pada tahun 2009-2010 Bursa Efek Indonesia 

efisien dalam bentuk lemah.  

 Dari beberapa penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Bursa Efek 

Jakarta efisien dalam bentuk lemah (weak form) artinya pasar di mana harga-harga 

sekuritas mencerminkan semua informasi masa lalu dan merupakan informasi yang 

sudah terjadi. Semua informasi di masa lalu (historis) akan tercermin dalam harga yang 

terbentuk sekarang maka investor tidak akan bisa memprediksi nilai pasar saham di masa 

datang dengan menggunakan data historis, seperti yang dilakukan dalam analisis 

teknikal. Oleh karna itu sebaiknya para investor menggunakan analisis fundamental yaitu 

analisis yang berfokus pada informasi yang dipubilkasikan maupun informasi privat 

(Dewi, Dahlia Buana, 2008). 

 

2.1.1.2. Analisis Fundamental dan Teknikal 

Untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi dan meminimalisir 

risiko maka dibutuhkan suatu analisis yang cermat dan akurat. Informasi yang ada dapat 

digunakan sebagai bahan analisa saham baik secara fundamental perusahaan maupun 

secara teknikal sebagai berikut : 

1. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada fundamental 

ekonomi suatu perusahaan. Analisis fundamental mencoba mempelajari hubungan antara 

harga saham dengan kondisi perusahaan dimana analisis ini menjelaskan bahwa nilai 

saham mewakili nilai perusahaan, tidak hanya nilai intrinsik suatu saat tetapi juga adalah 

harapan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang saham 

(Anoraga, 2003).  
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Nilai intrinsik adalah nilai suatu saham perusahaan berdasarkan analisis 

fundamental tanpa mengacu pada nilai pasar (harga saham). Hasil estimasi nilai intrinsik 

kemudian dibandingkan dengan nilai pasar sekarang dimana jika nilai intrinsiknya lebih 

besar dari nilai pasar maka saham tersebut dinilai terlalu rendah (undervalued) sehingga 

saham tersebut sebaiknya dibeli. Sementara jika nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai 

pasar maka saham tersebut dinilai terlalu tinggi (overvalued) sehingga saham tersebut 

sebaiknya dijual (Tandelilin, 2010). 

2. Analisis Teknikal 

Menurut Tandelilin (2010) analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi 

arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan data pasar 

historis seperti informasi harga dan volume. Asumsi yang mendasari analisis teknikal 

adalah sebagai berikut : 

1. Nilai pasar barang dan jasa, ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. 

2. Interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor 

rasional maupun faktor yang tidak rasional. Faktor–faktor tersebut meliputi berbagai 

variabel ekonomi dan variabel fundamental serta faktor–faktor seperti opini yang 

beredar, mood investor, dan ramalan–ramalan investor. 

3. Harga–harga sekuritas secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung 

bergerak mengikuti suatu tren selama jangka waktu yang relative panjang. 

4. Tren perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah karena perubahan hubungan 

permintaan dan penawaran. Hubungan–hubungan tersebut akan bisa dideteksi dengan 

melihat diagram reaksi pasar yang terjadi. 
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2.1.2. Saham 

2.1.2.1. Pengertian Saham 

Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbata. Seperti yang 

telah diketahui bahwa tujuan pemodal membeli saham untuk memperoleh penghasilan 

dari saham tersebut. Masyarakat pemodal itu dikategorikan sebagai investor dan 

spekulator. Investor disini adalah masyarakat yang membeli saham untuk memiliki 

perusahaan dengan harapan mendapatkan dividen dan capital gain dalam jangka 

panjang, sedangkan spekulator adalah masyarakat yang membeli saham untuk segera 

dijual kembali bila situasi harga pasar dianggap paling menguntungkan untuk 

mendapatkan keuntungan berupa capital gain.  

 

2.1.2.2. Jenis Saham  

Dalam transaksi jual-beli di Bursa Efek, saham atau sering pula disebut shares 

merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Saham tersebut dapat 

diterbitkan dengan cara atas nama atau atas unjuk. Selanjutnya saham dapat dibedakan 

antara saham biasa (common stoks) dan saham preferen (preffered stocks).  

A. Saham Biasa (Common Stock)  

Menurut Hidayat, Taufik (2011:96) Saham biasa adalah tanda penyertaan, andil, atau 

pemilikan seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Jika anda memiliki saham 

pada suatu perusahaan, maka anda adalah pemilik perusahaan tersebut sebesar modal 

yang ditanamkan. Karateristik  dari saham biasa menurut Tjiptono dan Hendy (2012:8) 

adalah sebagai berikut:  

1. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. 

2. Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (one share one vote). 
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3. Memiliki hak terakhir (junior) dalam hal pembagian kekayaan perusahaan jika 

perusahaan dilikuidasi (dibubarkan) setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

4. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi 

sahamnya. 

5. Hak untuk memiliki saham baru terlebih dahulu (preemptive rights). 

 

B. Saham Preferen (Preferred Stock)  

Menurut Hidayat, Taufik (2011:94-95) Saham preferen merupakan saham campuran 

antara saham biasa dengan efek pendapatan tetap karena pemilik saham ini akan 

mendapatkan pendapatan tetap yang dibagikan secara rutin dalam bentuk dividen. 

Dividen bagi pemegang saham preferen bersifat tetap dan apabila terdapat periode yang 

dividen tidak dibayarkan oleh perusahaan maka akan bersifat kumulatif pada 

pembayaran berikutnya (Keown, 2006). Selain itu Karateristik  dari saham preferen 

menurut Tjiptono dan Hendy (2012:8) adalah sebagai berikut:  

1. Memiliki hak terlebih dahulu memperoleh dividen. 

2. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu 

setelah kreditur apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (dibubarkan). 

3. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan 

disamping penghasilan yang diterima secara tetap. 

4. Dalam hal perusahaan dilikuidasi, memiliki hak memperoleh pembagian kekayaan 

perusahaan diatas pemegang saham biasa setelah semua kewajiban perusahaan 

dilunasi. 
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2.1.2.3. Penilaian Harga Saham  

Harga saham diartikan sebagai harga pasar (market price). Harga saham bisa 

berfluktuasi naik atau turun. Nilai pasar dari sekuritas merupakan harga pasar dari 

sekuritas itu sendiri. Untuk sekuritas yang diperdagangkan dengan aktif, nilai pasar 

merupakan harga terakhir yang dilaporkan pada saat sekuritas terjual (Van Horne, 2004). 

Harga pasar menunjukkan seberapa baik manajemen menjalankan tugasnya. Menurut 

Ross (2005) nilai saham dibedakan menjadi : 

1. Nilai buku (book value) 

Menunjukkan aktiva bersih (net asset) per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang 

saham. Nilai buku per lembar saham (book value per share) tidak menunjukkan 

kinerja saham yang penting tetapi nilai buku per lembar saham dapat mencerminkan 

berapa besar jaminan yang akan diperoleh pemegang saham apabila perusahaan 

penerbit saham dilikuidasi. 

2. Nilai Pasar (market value) 

Nilai pasar merupakan nilai aset yang berlaku di pasar dan ditentukan oleh mekanisme 

pasar yaitu permintaan dan penawaran. 

3. Nilai Likuidasi 

Jumlah yang dapat diterima apabila aset–aset tersebut dijual. 

4. Nilai appraisal 

Nilai taksiran dari suatu saham atau obligasi 

5. Nilai Intrinsik 

Economic value atau fair value dari suatu aset. Nilai intrinsik menunjukkan present 

value dari cash flow dan di diskontokan dari Required of Return. 

Menurut Tandelilin (2010) terdapat beberapa pendekatan dalam penentuan nilai 

intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental yaitu pendekatan nilai sekarang, 

PENGARUH RASIO..., SAFIRA PUTRI SOELEIMAN, Ma.-IBS, 2013



21 
 

pendekatan rasio harga terhadap earning (Price Earning Ratio/PER), dan pendekatan 

penilaian saham lainnya yang dijelaskan dalanm Tandelilin (2010) sebagai berikut: 

1. Pendekatan Nilai Sekarang 

 Perhitungan nilai saham dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas 

yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang 

disyaratkan investor. Aliran kas disini  merupakan aliran kas yang diterima investor 

dalam benuk earning berupa dividen. Penentuan nilai saham dengan pendekatan nilai 

sekarang bisa dilakukan dengan berbagai model berikut: 

a) Model Diskonto Dividen  

Merupakan model untuk mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan 

seluruh aliran dividen yang akan diterima di masa mendatang. Secara matematis, 

model ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 : Nilai intrinsik saham  

D1, D2,…. D∞   : Dividen yang akan diterima di masa datang   

k   : Tingkat return yang disyaratkan 

 

b) Model Pertumbuhan Nol 

Merupakan model yang berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan 

tidak akan mengalami pertumbuhan sepanjang waktu. Rumus untuk menilai 

saham dengan model ini adalah: 
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Dalam hal ini, D merupakan dividen yang akan diterima dalam jumlah konstan 

selama periode pembayaran dividen di masa datang, sedangkan k adalah return 

yang disyaratkan investor. 

 

c) Model Pertumbuhan Konstan 

Merupakan model penentuan niai saham jika dividen yang akan dibayarkan 

mengalami pertumbuhan secara konstan selama waktu tak terbatas. Persamaan 

model pertumbuhan konstan ini bisa dituliskan sebagai berikut: 

 

 : Nilai intrinsik saham  

D0   : Dividen yang akan diterima di masa datang   

k   : Tingkat return yang disyaratkan 

g    : Tingkat pertumbuhan dividen 

 

d) Model Pertumbuhan Tidak Konstan (Ganda) 

Merupakan model penentuan nilai saham jika dividen yang akan dibayarkan 

mengalami pertumbuhan secara tidak konstan. 

 

    : Nilai intrinsik saham  

N :  Jumlah tahun selama periode pembayaran dividen perusahaan 

 menghasilkan pertumbuhan diatas normal. 

D0     : Dividen saat ini (tahun pertama) 
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g1     : Pertumbuhan dividen diatas normal 

Dn     : Dividen pada akhir tahun pertumbuhan dividen diatas normal 

gc     : Pertumbuhan dividen yang konstan 

k     : Tingkat return yang diisyaratkan investor 

 

2. Pendekatan Price Earning Ratio (PER) 

Pendekatan ini merupakan  rasio atau perbandingan antara hara saham terhadap 

earning perusahaan. Investor akan menghitung berapa kali (multiplier) nilai earning yang 

tercermin dalam harga suatu saham. Rumus untuk menghitung PER suatu saham adalah 

dengan membagi harga saham perusahaan terhadap earning per lembar saham. Secara 

matematis, rumus untuk menghitung PER adalah sebagai berikut: 

PER = 
           

                        
 

3. Pendekatan Penilaian Saham Lainnya 

a) Rasio Harga Terhadap Nilai Buku 

Merupakan pendekatan penilaian harga saham yang melihat hubungan antara 

harga pasar saham dan nilai buku per lembar saham. 

b) Rasio Harga Terhadap Aliran Kas  

Pendekatan ini merupakan pelengkap pendekatan PER dimana penilaian 

didasarkan pada aliran kas bukan earning. 

c) Economic Value Added (EVA) 

Pendekatan yang lebih baru dalam penilaian saham dengan menggunakan 

Economic Value Added. Economic Value Added  merupakan ukuran keberhasilan 

manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah (value added) bagi 

perusahaan. 
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2.1.3. Laporan Keuangan  

Definisi laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007: 7) :  

” Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau 

laporan arus dana), catatan dan  laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan.” 

Definisi laporan keuangan menurut Harahap (2006:117) : 

“Laporan keuangan adalah suatu alat dengan mana informasi dikumpulkan dan diproses 

dalam akuntansi keuangan yang dikomunikasikan secara periodik kepada para 

pemakainya.” 

Definisi laporan keuangan menurut Fahmi (2011:2) : 

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran 

kinerja keuangan perusahaan tersebut.” 

 Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat 

untuk mengetahui informasi kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu 

periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan. 
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2.1.3.1. Jenis dan Tujuan Laporan Keuangan 

 Secara umum tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu guna 

memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan laporan 

keuangan menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) adalah untuk 

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas dan 

informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat 

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas pengguna 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan, tujuan yang lebih spesifik 

dari pembuatan atau penyusunan laporan keuangan dijelaskan oleh Kasmir (2011:11) 

sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini; 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini;  

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu 

periode tertentu; 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 
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5. Memberikan informasi tentang perubahan–perubahan yang terjadi terhadap aktiva, 

pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan–catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

 

Sedangkan secara umum laporan keuangan dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis 

yaitu (Tandelilin, 2010): 

1. Neraca 

Neraca digunakan unuk menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu 

waktu tertentu, yang meliputi asset perusahaan dan Klaim atas asset tersebut (meliputi 

hutang dan saham sendiri). 

2. Laporan Rugi Laba 

Laporan Rugi Laba memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan selama jangka 

waktu tertentu. Tujuan pokok dari laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan 

perusahaan yangsebenarnya untuk memperoleh untung. 

3. Laporan Aliran Kas 

Laporan ini menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar perusahaan 

selama jangka waktu tertentu. 

Dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, dapat diketahui kondisi 

keuangan perusahaan secara menyeluruh. Laporan keuangan tidak cukup dibaca tapi juga 

perlu dipahami untuk mengetahui posisi dan kondisi keuangan perusahaan, dengan 

melakukan analisis laporan keuangan. 
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2.1.3.2. Keterbatasan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang telah disusun dengan sedemikian rupa memang terlihat 

sangat meyakinkan namun sesungguhnya masih terdapat beberapa keterbatasan dari 

laporan keuangan yang disajikan oleh berbagai perusahaan, antara lain (Munawir,S, 

2007: 9-10) : 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim 

report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan 

bukan merupaka laporan yang final. Karena itu semua jumlah-jumlah atau hal–hal 

yang dilaporkan dalm laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuidasi atau atau 

realisasi dimana dalam interim repot ini terdapat/terkandung pendapat–pendapat 

pribadi (personal judgement) yang telah dilakukan oleh akutan atau manajemen yang 

bersangkutan. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti 

dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin 

berbeda atau berubah–ubah. Laporan keuangan dibuat berdasarkan konsep going 

concern atau anggapan bahwa perusahaan akan berjalan terus sehingga aktiva tetap 

dinilai berdasarkan nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan pengurangannnya 

dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu 

angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (book 

value) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai 

rupiah dari beberapa waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli (purchasing 

power) uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan tahun–tahun 
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sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah 

belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, 

mungkin kenaikan itu disebabkan  naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin 

juga diikuti kenaikan tingkat harga–harga. Jadi suatu analisa dengan 

memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat penyesuaian terhadap 

perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru (misleading).  

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor–faktor 

tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang; misalnya reputasi dan prestasi 

perubahan, adanya kontrak–kontrak pembelian maupun penjualan yang telah 

disetujui, kemampuan serta integritas manajer dan sebaginya. 

2.1.3.3. Analisis Laporan Keuangan  

Definisi analisis laporan keuangan menurut Subramanyam (2012:4) adalah 

aplikasi dari alat dan teknik analisis untuk laporan keuangan yang bertujuan umum dan 

data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfat dalam 

analisis bisnis. 

 

2.1.4. Analisis Rasio Keuangan  

Menurut Van Horne (2004) rasio keuangan merupakan “Alat yang biasa 

digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Perhitungan 

rasio digunakan karena dengan cara ini akan diperoleh perbandingan yang lebih berguna 

daripada hanya melihat angkanya saja”. Sedangkan menurut Keown (2006) Rasio 

keuangan adalah pengulangan data akuntansi secara relatif untuk mengidentifikasi 
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beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Kasmir (2011: 104-105) 

menyatakan “Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang 

ada didalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.” 

Rasio keuangan atau financial ratio ini sangat penting dalam melakukan analisa terhadap 

kondisi perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada umumnya lebih 

banyak tertarik pada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen yang memadai.  

Informasi tersebut dapat diperoleh dengan menghitung dan menganalisa rasio-

rasio keuangan dimana menurut Anoraga (2003) rasio keuangan dikelompokan menjadi 

lima jenis berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu : 

1. Rasio Likuiditas (current ratio, quick ratio dan net working capital) 

2. Rasio Solvabilitas, (debt ratio, debt to equity ratio, long-term debt to equity ratio, 

long-term debt to capitalization ratio, times interest earned, cash flow interest 

coverage, cash flow to net income dan cash return on sales). 

3. Rasio Aktivitas, (inventory turnover, average collection period, total asset turnover, 

fixed asset turnover, account receivable turnover dan day’s sales in inventory). 

4. Rasio Profitabilitas, (gross profit margin, net profit margin, operating return on 

assets, return on asset, return on equity dan operating ratio). 

5. Rasio Pasar, (price earning ratio, earning per share, price to book value, dividend 

yield, dividend per share, dividend payout ratio dan book value per share).  

 

2.1.4.1  Rasio Likuiditas 

Menurut Van Horne (2004) Likuiditas adalah kemampuan aktiva diubah menjadi 

kas tanpa penurunan harga yang berarti, sedangkan rasio likuiditas adalah rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.  Rasio ini 
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membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber jangka pendek untuk 

memenuhi kewajiban tersebut. Beberapa tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari 

hasil perhitungan rasio likuiditas menurut Kasmir (2011) adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau hutang yang 

segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar 

kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah 

ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu). 

2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan 

aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang berumur dibawah 

satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar. 

3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan 

aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva 

lancar dikurangi sediaan dan hutang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah. 

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan 

modal kerja perusahaan. 

5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. 

6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas 

dan hutang. 

7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan 

membandingkannya untuk beberapa periode. 

8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen 

yang ada di aktiva lancar dan hutang lancar. 

9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan 

melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. 
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Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang akan diteliti adalah Current Ratio (CR). 

Lebih jauh lagi mengenai rasio tersebut akan dijabarkan pada sub-bab 2.1.4.2. 

 

2.1.4.2. Current Ratio 

Current Ratio menurut Keown (2006) adalah rasio yang  menunjukan likuiditas 

perusahaan yang diukur dengan membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar 

(hutang lancar atau hutang jangka pendek). Semakin besar rasio lancar yang dimiliki 

perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang ketika 

jatuh tempo tiba. Rumus untuk mengukur likuiditas perusahaan dengan pendekatan 

Current Ratio menurut Keown (2006) adalah sebagai berikut : 

CR = 
             

                   
 

 

Menurut Subramanyam (2012) current asset adalah aset yang diharapkan untuk 

terkonversi menjadi kas atau digunakan dalam operasi dalam waktu satu tahun atau 

dalam satu siklus operasi. Curret asset terdiri dari kas, marketable securities, piutang, 

persediaan, dan beban dibayar dimuka. Sedangkan current liabilities adalah kewajiban 

perusahaan yang diharapkan terselesaikan dalam waktu satu tahun atau dalam satu siklus 

operasi. 

 

2.1.4.3. Rasio Solvabilitas 

 Kreditur dan pengurus perusahaan jangka pendek tentu sangat berminat pada 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dalam jangka pendek tetapi para 

kreditor jangka panjang ataupun pemegang saham selain berminat pada kondisi jangka 

pendek juga berminat pada kondisi jangka panjang perusahaan. Sebaik-baiknya posisi 
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keuangan jangka pendek perusahaan tidak menjamin kemapuan membayar hutang 

perusahaan di jangka panjang juga baik (S.Munawir, 2007). Menurut Kasmir (2011) 

rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau secara arti luas dapat 

dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dibandingkan dengan aktivanya.  

Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas menurut Kasmir (2011)  adalah : 

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya 

(kreditur). 

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap 

(setiap angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. 

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan 

aktiva. 

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan hutang jangka panjang. 

7. Untuk menilai beberapa dana  pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian 

kalinya modal sendiri yang dimiliki. 

8. Tujuan lainnya. 

 

Sementara itu manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah : 

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak 

lainnya. 
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2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap 

(seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan 

modal. 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. 

5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan 

aktiva. 

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. 

7. Untuk menganalisis beberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian 

kalinya modal sendiri yang dimiliki. 

8. Manfaat lainnya. 

Dalam penelitian ini rasio solvabilitas yang akan diteliti adalah Debt to Equity 

Ratio (DER). Lebih jauh lagi mengenai rasio tersebut akan dijabarkan pada sub-bab 

2.1.4.4. 

 

2.1.4.4. Debt-Equity Ratio 

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas yang mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya dengan ekuitasnya. 

Menurut Subramanyam (2012) Debt to Equity Ratio (DER) merupakan  rasio yang 

menunjukkan pendanaan hutang jangka panjang  untuk setiap pendanaan ekuitasnya. 

Menurut Van Horne (2004) bagi pihak pemberi pinjaman perusahaan umumnya 

menginginkan rasio ini semakin rendah. Semakin rendah rasio ini maka, semakin tinggi 

tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan semakin besar 

batas pengaman pemberi pinjaman jika terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian. Dan 
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bagi pemegang saham semakin rendah rasio ini maka semakin baik karena berarti laba yang 

diperoleh perusahaan dapat dialokasikan untuk pembagian dividen ketimbang harus 

digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Secara matematis menurut Subramanyam  

(2012) Debt  Equity Ratio adalah sebagai berikut : 

DER = 
               

                      
 

 

2.1.4.5. Rasio Profitabilitas  

Menurut Kasmir (2011:196) rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang 

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Sedangkan menurut Munawir, S. 

(2007:86) Rentabilitas atau profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Dengan kata lain rentabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu dan untuk 

mengukur keefektifan manajemen dalam menjalankan oprasional perusahaannya dalam 

memperoleh laba. Tujuan dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2011:197) bagi 

perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu : 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode 

tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunaan baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. 
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6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan dengan 

modal sendiri. 

7. Dan tujuan lainnya.  

 

Sementara itu, manfaat analisis laporan keuangan yang dapat diperoleh adalah : 

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. 

6. Manfaat lainnya. 

  Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang akan diteliti adalah rasio Return on 

Asset (ROA). Lebih jauh lagi mengenai rasio tersebut akan dijabarkan pada sub-bab 

2.1.4.6. 

 

2.1.4.6. Return on Assets ( ROA ) 

ROA merupakan laba bersih yang dihasilkan oleh aset-aset perusahaan dengan 

membagi laba bersih dengan total aset perusahaan (Keown, 2006). ROA 

menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa 

menghasilkan laba. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja yang semakin baik, 

karena tingkat pengembalian semakin besar. Menurut Keown (2006) secara matematis 

ROA dapat dirumuskan sebagai berikut : 

ROA = 
          

           
 x 100% 
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2.1.4.7. Rasio Pasar 

Rasio nilai pasar menurut Brigham dan Houston (2006) adalah sekumpulan rasio 

yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba, arus kas, dan nilai buku per 

lembar sahamnya. Rasio ini menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini 

mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi 

penerapan kebijakan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan 

datang.  Dalam penelitian ini rasio pasar yang akan diteliti adalah rasio Earning per 

Share (EPS). Lebih jauh lagi mengenai rasio tersebut akan dijabarkan pada sub-bab 

2.1.4.8. 

 

2.1.4.8. Earning per Share ( EPS ) 

Komponen penting yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan adalah 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang akan membuat investor 

tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut, karena hal itu 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan kepada 

pemegang sahamnya yang dapat dilihat dari Earning Per Share (EPS). Informasi 

Earning per share menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan 

bagi semua pemegang saham biasa perusahaan. Apabila terdapat dividen saham preferen, 

maka earning per share dihitung dengan membagi laba bersih setelah dikurangi pajak 

dan saham preferen dengan jumlah saham biasa yang beredar.  

Earning per share adalah indikator yang baik untuk menilai kinerja operasi 

perusahaan (Keown, 2006). Besarnya EPS suatu perusahaan bisa diketahui dari 

informasi laporan keuangan perusahaan. Nilai Earning per Share perusahaan 

menunjukkan besar keuntungan untuk tiap lembar sahamnya.  
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Secara matematis EPS menurut Keown (2006) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

EPS = 
           –                   

                                           
 

 

2.1.4.9. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas menurut Brigham dan Houston (2006) adalah serangkaian rasio 

yang mengukur seberapa efektif perusahaan telah mengelola aktivanya. Menurut Van 

Horne (2004) rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur keefektifan perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimilikinya. Menurut Kasmir (2011) rasio ini 

menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang 

dimilikinya untuk menunjang aktivitas perusahaan, dimana penggunaan aktivitas ini 

dilakukan secara sangat maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. 

Rasio aktivitas bagi banyak praktisi dan analis bisnis menyebutnya juga sebagai rasio 

pengeloalaan aset (asset management ratio). Berikut ini adalah beberapa tujuan yang 

hendak dicapai perusahaan dari penggunaan rasio aktivitas menurut Kasmir (2011), 

antara lain : 

1. Untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali 

dana yang ditanam dalam pihutang ini berputar dalam satu periode. 

2. Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang (days of receivable) dimana hasil 

perhitungan ini menunjukkan jumlah hari (berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak 

dapat ditagih). 

3. Untuk menghitung beberapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. 
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4. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam 

satu periode atau beberapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang 

digunakan (working capital turnover) . 

5. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam 

satu periode. 

6. Untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan 

penjualan. 

 

Kemudian, disamping tujuan yang ingin dicapai diatas, terdapat beberapa manfaat  dari 

rasio aktivitas : 

1. Dalam bidang piutang : 

a. Perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih 

selama satu periode. Kemudian, manajemen juga dapat mengetahui berapa kali dana 

yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dengan demikian, dapat 

diketahui efektif atau tidaknya kegiatan perusahaan dalam bidang penagihan.  

b. Manajemen dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang (days of 

receivable) sehingga manajemen dapat pula mengetahui jumlah hari (berapa hari 

piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih). 

2. Dalam bidang persediaan, manajemen dapat mengetahui rata-rata sediaan tersimpan 

dalam gudang hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-

rata industri. Kemudian perusahaan dapat pula membandingkan hasil ini dengan 

pengukuran rasio beberapa periode yang lalu. 

3. Dalam bidang modal kerja dan penjualan, manajemen dapat mengetahui berapa kali 

dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau dengan 
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kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang 

digunakan. 

4. Dalam bidang aktiva dan penjualan : 

a. Manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang diatanamkan dalam aktiva tetap 

berputar dalam satu periode. 

b. Manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan 

dengan penjualan dalam satu periode tertentu. 

5. Manfaat lainnya. 

Dalam peneitian ini rasio aktivitas yang akan diteliti adalah rasio Total Asset 

Turnover (TATO). Lebih jauh lagi mengenai rasio tersebut akan dijabarkan pada sub-bab 

2.1.4.10. 

 

2.1.4.10. Total Asset Turnover (TATO) 

Menurut Brigham Houston (2006) TATO adalah rasio yang mengukur perputaran 

dari seluruh aktiva perusahaan, sedangkan menurut Keown (2006) TATO menunjukkan 

efektivitas manajemen dalam mengelola neraca perusahaan dalam sisi asetnya yang 

ditunjukkan oleh jumlah penjualan yang dihasilkan per satu dolar asetnya. Rasio ini juga 

dapat menunjukan berapa kali aktiva berputar dalam periode tertentu, oleh karna itu 

dapat diartikan bahwa rasio ini menunjukkan berapa kali jumlah aktiva perusahaan 

diganti dalam satu tahun. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan bekerja 

dengan efisien dan aktiva semakin baik. Apabila hasil rasio ini rendah berarti perusahaan 

bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif dan banyak aktiva yang menumpuk.  
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Secara metematis menurut Keown (2006) adalah sebagai berikut: 

TATO = 
     

           
 

 

2.2. Keterkaitan Antar Variabel 

Laporan keuangan memaparkan berbagai informasi mengenai kondisi dan posisi 

keuangan suatu perusahaan selama suatu periode yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Dalam melihat kondisi 

suatu perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan analisa lebih dalam 

mengenai kinerja perusahaan tersebut melalui analisis rasio dan metode lainnya.  

Setiap investor melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan dari investasinya maka pasti setiap investor ingin menitipkan dananya pada 

perusahaan–perusahaan yang bisa secara efektif mengelola aktivitas perusahaan terutama 

dalam menghasilkan laba. Untuk mengukur kinerja tersebut, investor dapat melakukan 

analisa lebih dalam diantaranya menggunakan metode perghitungan analisis rasio 

keuangan yang dalam penelitian ini diwakilkan dengan dari tiap-tiap rasio keuangan 

yaitu Current Ratio mewakili Rasio Likuiditas, Debt Equity Ratio mewakili Rasio 

Solvabilitas, Return on Asset mewakili Rasio Profitabilitas, Earning per Share mewakili 

Rasio Pasar, dan Total Asset Turnover mewakili Rasio Aktivitas. 

 

2.2.1. CR Terhadap Harga Saham 

Current Ratio (CR) adalah rasio yang  menunjukan likuiditas suatu perusahaan. 

Rasio ini membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Semakin besar 

Current Ratio yang dimiliki perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan 
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untuk menutupi kewajiban lancarnya ketika jatuh tempo tiba. Dengan kata lain, semakin 

tinggi CR suatu perusahaan akan mencerminkan semakin tinggi tingkat kemanan 

(margin of safety) suatu perusahaan yang dapat meningkatkan daya tarik perusahaan 

tersebut bagi para calon investor. Daya tarik inilah yang menjadikan saham perusahaan 

tersebut diminati oleh para investor yang selanjutnya akan berdampak pada kenaikan 

harga saham tersebut di Pasar Modal. Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Irma Fitri Nur'aini (2007), Angrawit Kusuma Wardani (2010), dan Syed. Atif Ali, Amir. 

Razi (2012) menemukan bahwa variabel Current Ratio memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel Harga Saham. 

 

2.2.2. DER Terhadap Harga Saham 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menunjukkan batasan dimana 

perusahaan didanai oleh hutangnya. DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya dengan ekuitasnya dari pemegang saham. Rasio DER 

yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin buruk, karena tingkat 

ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar artinya semakin besar. 

 Dengan demikian apabila rasio DER perusahaan tinggi akan menyebabkan minat 

investor untuk berinvestasi jadi berkurang mengingat sebagian laba perusahaan akan 

dialokasikan untuk membayar bunga hutang perusahaan dibandingkan untuk 

membagikan dividen bagi para pemegang saham, sehingga menyebabkan harga saham 

perusahaan cenderung menurun. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Mohammad 

Nasir (2008) dan Angrawit Kusuma Wardani (2010) menunjukkan bahwa variabel Debt 

to Equity Ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Harga Saham. 
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2.2.3. ROA Terhadap Harga Saham 

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang menghitung perbandingan antara laba 

bersih dengan jumlah aktiva (total assets). Rasio ini menggambarkan sejauh mana 

kemampuan asset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba, semakin tinggi 

atau semakin besar Return on Asset suatu perusahaan menunjukkan semakin efektif 

perusahaan tersebut dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan 

laba perusahaan. Dengan kata lain, semakin tingginya hasil Return on Asset suatu 

perusahaan maka semakin meningkat pula daya tarik perusahaan tersebut bagi para calon 

investor. Daya tarik inilah yang menjadikan saham perusahaan tersebut diminati oleh 

para investor yang selanjutnya akan berdampak pada kenaikan harga saham tersebut di 

Pasar Modal. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Novi Indriana (2009), Tiara 

Rachman Putri (2011), dan Ricky Setiawan (2011)  menemukan bahwa variabel Return 

on Asset memiliki pengaruh terhadap variabel Harga Saham. 

 

2.2.4. EPS Terhadap Harga Saham 

Earning Per Share (EPS) adalah rasio yang menghitung perbandingan antara laba 

bersih setelah dikurangi pajak (Earning After Tax) dan dikurangi saham preferen jika ada 

lalu dibagi dengan jumlah saham perusahaan yang beredar. Semakin tinggi nilai Earning 

per Share suatu perusahaan, menunjukkan bahwa saham perusahaan tersebut memiliki 

keuntungan yang semakin besar untuk setiap lembar sahamnya, keuntungan yang besar 

per lembar saham akan menimbulkan peningkatan permintaan terhadap saham 

perusahaan karna para investor akan melihat saham tersebut sebagai saham yang 

profitable, peningkatan permintaan tersebut pada akhirnya akan mendorong harga saham 

cenderung meningkat. Penelitian terdahulu diantaranya dilakukan oleh Noer Sasongko & 
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Nila Wulandari (2006), Wahyu Handoko (2008), Novi Indriana (2009), Mohammad 

Nasir (2008), Faiq Shofi (2010), Deasy Rachmasari (2010), Angrawit Kusuma Wardani 

(2010), Masdaliyatul Lulukiyyah (2010), Tiara Rachman Putri (2011), Dwiatma 

Patriawan (2011) menemukan bahwa variabel Earning per Share memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel Harga Saham. 

 

2.2.5. TATO Terhadap Harga Saham 

 Total Asset Turnover  merupakan rasio yang mengukur perputaran dari seluruh 

aktiva perusahaan untuk menciptakan penjualan bagi perusahaan. Semakin tinggi rasio 

TATO suatu perusahaan menunjukkan semakin efisien perusahaan tersebut mengelola 

aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Semakin efisien suatu 

perusahaan tentu saja memberikan signal positif bagi para investor untuk melakukan 

pembelian terhadap saham perusahaan tersebut yang pada akhirnya cenderung 

meningkatkan harga saham perusahaan yang bersangkutan. Penelitian terdahulu 

diantaranya dilakukan oleh Masdaliyatul Lulukiyyah (2010) yang diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Syed. Atif Ali, Amir. Razi (2012) menemukan bahwa 

variabel Total Asset Turnover memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

Dari pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa variabel Current Ratio (CR), 

Debt Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Earning per Share (EPS), dan Total 

Asset Turnover (TATO) memiliki keterkaitan dengan variabel Harga Saham perusahaan.  

 

2.3.  Penelitian Terdahulu 

Sejumlah penelitian terdahulu yang memuat beberapa atau sebagian dari variabel 

dalam penelitian ini sudah pernah dilakukan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
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Angrawit Kusuma Wardani tahun 2010 meneliti mengenai Analisis Pengaruh EPS, PER, 

ROE, FL, DER, CR, ROA Pada Harga Saham Dan Dampaknya Terhadap Kinerja 

Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode 2005-2009 dan menemukan bahwa 

secara simultan EPS, PER, ROE, DER, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham sedangkan, secara parsial hanya variabel PER, DER, EPS, ROA yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham. Penelitian berikutnya dilakukan 

oleh Mohammad Nasir (2008) meneliti pengaruh EPS, tingkat bunga, dan DER terhadap 

Harga Saham perusahaan properti yang terdaftar di BEJ tahun 2004-2006 menemukan 

bahwa secara simultan variabel EPS, tingkat bunga, dan DER memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel Harga Saham, sedangkan secara parsial hanya variabel EPS 

dan DER yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Harga Saham. 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Tiara Rachman Putri tahun 2011 

meneliti Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI dengan variabel CR, DER, ROA, EPS sebagai variabel independen 

dan Harga Saham perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010 

sebagai variabel dependennya. Penelitian ini menemukan bahwa secara parsial hanya 

variabel ROA dan EPS yang memiliki pengaruh positif terhadap harga saham dan 

memiliki kontribusi dominan terhadap harga saham. Sedangkan, secara simultan variabel 

CR, DER, ROA, ROE, dan EPS berpengaruh secara signifikan terhadap variabel harga 

saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiatma Patriawan (2011) mengenai analisis 

pengaruh EPS, ROE, dan DER terhadap harga saham pada perusahaan Wholesale and 

Retail Trade yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006–2008 menemukan 

bahwa hanya variabel EPS yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 
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saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syed. Atif Ali Amir. Razi tahun 2012 

yang berjudul “Impact of Companies Internal Variables on Stock Prices: A Case Study of 

Major Industries of Pakistan” meneliti pengaruh rasio internal perusahaan yaitu variabel 

CR, TATO, NPM, ROE secara parsial terhadap harga saham, dan menemukan bahwa 

variabel CR, TATO, dan NPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham 

sedangkan ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Viviane Y. Naïmy tahun 2008 yang berjudul 

“Financial Ratios And Stock Prices: Consistency Or Discrepancy? Longitudinal 

Comparison Between UAE And USA”. Meneliti apakah terdapat pengaruh rasio 

keuangan terhadap harga saham di USA dan di UAE, hasil dari penelitian ini 

menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara rasio keuangan terhadap harga 

saham di USA sedangkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara rasio keuangan 

terhadap harga saham di UAE. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayuningtyas tahun 2009 yang 

meneliti Pengaruh Rasio Keuangan (ROA, DER, TATO) Terhadap Harga Saham 

Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI Periode 2003-2008 menemukan bahwa Tidak 

terdapat pengaruh baik secara parsial ataupun simultan antara ROA, DER, TATO 

terhadap harga saham perusahaan makanan dan minuman di BEI tahun 2003-2008.  

Tabel 2.1. 

Ringkasan Penelitian Terdahulu Terhadap Reaksi Harga Saham 

No Judul Masalah Hasil Penelitian 

1. Analisis Pengaruh EPS, 

PER, ROE, FL, DER, 

CR, ROA Pada Harga 

Apakah terdapat 

pengaruh signifikan 

antara EPS, PER, ROE, 

a) Secara Simultan EPS, 

PER, ROE, DER, dan 

ROA berpengaruh 
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No Judul Masalah Hasil Penelitian 

Saham Dan Dampaknya 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan LQ45 Yang 

Terdaftar Di BEI Periode 

2005 -2009 

(Angrawit Kusuma 

Wardani, 2010) 

FL, DER, CR, dan ROA 

terhadap Harga saham 

secara simultan dan 

parsial ? 

signifikan terhadap Harga 

Saham 

 

b) Secara Parsial hanya 

variabel PER, DER, EPS, 

ROA yang berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap Harga Saham. 

2. Pengaruh EPS dan 

Tingkat Bunga dan DER 

terhadap Harga Saham 

Perusahaan Properti yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta. 

(Mohammad Nasir, 

2008) 

Apakah secara parsial 

maupun simultan 

variabel EPS, Tingkat 

Bunga, dan DER 

memiliki pengaruh 

terhadap harga saham 

perusahaan properti di 

BEI ?  

a) Secara Simultan EPS, 

Tingkat Bunga, DER 

berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham 

 

b) Secara Parsial DER dan 

EPS berpengaruh 

signifikan terhadap Harga 

Saham sedangkan 

Tingkat Bunga tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

3. Analisis Pengaruh 

Kinerja Keuangan 

Terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan 

Manufaktur di BEI  

 

(Tiara Rachman Putri, 

2011) 

Apakah rasio CR, DER, 

ROA, ROE, dan EPS, 

secara simultan dan 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

harga saham pada 

perusahaan Manufaktur 

di Bursa Efek Indonesia 

? 

a) Secara Simultan CR, 

DER, ROA, ROE, EPS 

berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham  

 

b) Secara parsial ROA dan 

EPS berpengaruh 

signifikan terhadap Harga 

Saham sedangkan CR, 

DER, ROE tidak 

berpengaruh signifikan 
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No Judul Masalah Hasil Penelitian 

terhadap Harga Saham 

4. Analisis Pengaruh EPS, 

ROE, dan DER Terhadap 

Harga Saham Pada 

Perusahaan Wholesale 

and Retail Trade Yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 

2006-2008 

(Dwiatma Patriawan, 

2011) 

Apakah terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara EPS, 

ROE, dan DER terhadap 

Harga Saham? 

a) Secara Parsial EPS 

berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham 

sedangkan DER dan ROE 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Harga 

Saham 

5. Impact of Companies 

Internal Variables on 

Stock Prices: A Case 

Study of Major Industries 

of Pakistan. 

(Syed. Atif Ali Amir. 

Razi, 2012) 

Is there a significant 

effect between CR, 

TATO, NPM and ROE 

partially to the stock 

price? 

a) CR, TATO, NPM have 

an significant impact on 

the stock prices, where 

ROE has no significant 

impact on the stock 

prices. 

6. Financial Ratios And 

Stock Prices: 

Consistency Or 

Discrepancy? 

Longitudinal 

Comparison Between 

UAE And USA. 

(Viviane Y. Naïmy, 

2008) 

Is there a significant 

effect between financial 

ratios to the stock price 

in USA and UAE ? 

a) There are a significant 

effect between stock 

prices and financial 

ratios for USA 

companies unlike the 

majority of firms located 

in UAE. 

7. Pengaruh Rasio 

Keuangan (ROA, DER, 

TATO) Terhadap Harga 

Saham Perusahaan 

Apakah terdapat 

pengaruh secara parsial 

atau simultan antara 

ROA, DER, TATO 

a) Tidak terdapat pengaruh 

baik secara parsial 

ataupun simultan antara 

ROA, DER, TATO 
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No Judul Masalah Hasil Penelitian 

Makanan dan Minuman 

di BEI Periode 2003-

2008. 

(Dyah Ayuningtyas, 

2009) 

terhadap harga saham 

perusahaan makanan 

dan minuman di BEI 

tahun 2003-2008. 

terhadap harga saham 

perusahaan makanan dan 

minuman di BEI tahun 

2003-2008. 

(Sumber : Olahan penulis) 

 

2.4. Rerangka Pemikiran 

 Berdasarkan tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh CR, DER, ROA, EPS, dan TATO terhadap Harga Saham secara parsial 

maupun secara simultan. Dalam penelitian ini yang menjadi rerangka pemikiran penulis 

adalah:        
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Gambar 2.2. 

Rerangka Pemikiran 

         

(Sumber: Olahan penulis) 

 

Dari rerangka pemikiran diatas dapat dilihat bahwa penulis meneliti pengaruh 

variabel Current Ratio, Debt-Equity Ratio, Return on Asset, Earning per Share, Total 

Asset Turnover yang di dapatkan dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar 

didalam indutri Consumer Good di BEI periode 2008-2011 terhadap variabel Harga 

Saham perusahaan yang terdaftar didalam industri Consumer Good di BEI periode 2008-

2011 baik secara parsial maupun simultan.   

Rerangka pemikiran diatas menjabarkan pengaruh antara variabel independen 

pertama CR terhadap variabel dependen yaitu Harga Saham, pengaruh antara variabel 

independen kedua DER terhadap variabel dependen Harga Saham, pengaruh antara 

variabel Independen ketiga ROA terhadap variabel dependen Harga Saham, variabel 
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independen keempat EPS terhadap variabel dependen Harga Saham, pengaruh antara 

variabel independen kelima TATO terhadap variabel dependen Harga Saham, dan 

terakhir untuk mengetahui pengaruh variabel independen CR, DER, ROA, EPS, TATO 

secara simultan terhadap variabel dependen Harga Saham. 

 

2.5. Hipotesa 

Dari hasil analisis laporan keuangan yang berupa Current Ratio (CR), Debt-

Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA),  Earning per Share (EPS), dan Total Asset 

Turnover (TATO) akan dilakukan pengujian apakah kelima varibel tersebut baik secara 

simultan maupun parsial akan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2011. 

 Dari perumusan masalah dan uraian sebelumnya, maka hipotesis yang 

dikemukakan disini adalah: 

 

a. Hipotesa 1 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CR terhadap harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2008-2011. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara CR terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-

2011. 
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b. Hipotesa 2 

. Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DER terhadap harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2008-2011. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara DER terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-

2011. 

 

c. Hipotesa 3 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ROA terhadap harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2008-2011. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara ROA terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-

2011. 

 

 

d. Hipotesa 4 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara EPS terhadap harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2008-2011. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara EPS terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-

2011. 
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e. Hipotesa 5 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara TATO terhadap harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2008-2011. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara TATO terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-

2011. 

 

f. Hipotesa 6 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CR, DER, ROA, EPS, dan TATO 

secara simultan terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam Industri 

Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara antara CR, DER, ROA, EPS, dan TATO 

secara simultan terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam Industri 

Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan adalah saham–saham perusahaan yang 

termasuk dalam industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia periode 2008–2011. 

Bursa Efek Indonesia merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di Indonesia yang 

terletak di Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan. 

 

3.2. Teknik Penghimpunan Data 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

meneliti hubungan antar variabel–variabel serta untuk menganalisis bagaimana pengaruh 

suatu variabel terhadap variabel lainnya dan untuk menguji hubungan antar variabel yang 

dihipotesiskan. Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data sekunder merupakan data yang sudah 

tersedia dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti (Sekaran, 2010). Data saham yang 

dipakai adalah data saham perusahaan yang terdaftar dalam industri Consumer Good di 

Bursa Efek Indonesia beserta laporan keuangannya. Data tersebut diperoleh dari : 

1. Laporan keuangan perusahaan yang diteliti. 

2. Situs resmi BEI. 

3. Factbook BEI. 

4. Yahoo Finance 
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3.2.2. Data Yang Dihimpun  

Data yang dihimpun sebagai berikut : 

1. Daftar perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011. 

2. Tingkat Current Ratio, Debt Equity Ratio, Return on Asset, Earning per Share, dan 

Total Asset Turnonver yang dihitung dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang 

termasuk dalam industri Consumer Good yang mengumumkan  laporan keuangannya 

selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2008-2011.  

3. Harga saham rerata 5 hari saat laporan keuangan perusahaan dipublikasikan selama 

periode penelitian. 

 

3.2.3. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling 

dimana sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu (Sekaran, 2010). 

Kriteria sampel penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang telah memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

a. Perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good yang tidak pernah delisting 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008–2011. Yang akan diambil dalam penelitian 

ini adalah kandungan informasi rasio keuangan dalam laporan keuangan tahunan 

perusahaan. 

b. Perusahaan memiliki informasi tentang harga saham serta memberikan informasi 

keuangan secara kontinyu yang diaudit dan dapat diakses selama periode 2008–2011 

yang berkaitan dengan pengukuran variabel penelitian yang diperlukan. 
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Berdasarkan kriteria diatas prosedur penentuan sampel akan dijelaskan pada Tabel 3.1 

berikut : 

Tabel 3.1. 

Prosedur Penentuan Sampel 

Kriteria Jumlah Perusahaan 

Perusahaan yang terdaftar di BEI pada 31 

Desember 2011. 

440 

Perusahaan yang termasuk dalam  

industri Consumer Good 2008-2011. 

37 

Perusahaan dalam industri Consumer 

Good yang memiliki informasi yang 

dibutuhkan periode 2008-2011. 

28 

(Sumber : Olahan penulis ) 

 

Dari tabel diatas dapat disaksikan bahwa dalam penelitian ini yang akan diteliti 

adalah 28 perusahaan yang terdaftar dalam industri Consumer Good tahun 2008-2011. 

Beberapa perusahaan yang tidak termasuk kriteria yang telah dipaparkan sebelumnya 

dalam penelitian ini beserta penyebabnya adalah : 

1. Aqua Golden Mississippi dikarenakan delisting pada tanggal 21 April 2011. 

2. Sekar Bumi dikarenakan delisting pada tanggal 1 Desember 2009. 

3. Davomas Abadi dikarenakan informasi laporan keuangan pada tahun 2011 tidak 

di publish. 

4. Nippon Indosari Corpindo yang baru tercatat di BEI pada tanggal 28 Juni 2010. 
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5. Indofood CBP Sukses Makmur yang baru tercatat di BEI pada tanggal 7 Oktober 

2010. 

6. BAT Indonesia dikarenakan delisting pada tanggal  4 Januari 2010. 

7. Taisho Pharmaceuticals Indonesia dikarenakan ketidaklengkapan informasi 

laporan keuangan yang di publish. 

8. Saralee Body Care dikarenakan delisting pada 1 Desember 2009. 

9. Martina Berto yang baru tercatat di BEI pada 13 Januari 2011. 

 

3.3. Oprasionalisasi Variabel 

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian 

ini, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki 6 variabel yang terlibat, yaitu: 

a) Variabel dependen (Y): Harga Saham  

b) Variabel independen (X):  

1. CR (Current Asset)   = X1 

2. DER (Debt Equity Ratio)  = X2  

3. ROA (Return on Asset)  = X3 

4. EPS ( Earning per Share )   = X4 

3. TATO (Total Asset turnover) = X5 

Definisi oprasional variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini perlu 

di lakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional variabel–

variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

3.3.1. Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah harga saham. Menurut 
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Darmadji dan Fakhrudin (2012) harga saham terbentuk karena adanya permintaan dan 

penawaran atas saham. Harga saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga 

saham rerata 5 hari saat laporan keuangan perusahaan dipublikasikan. 

 

3.3.2. Variabel Bebas (Independen) 

 Variabel Independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

1. Current Asset (CR) 

CR menggambarkan likuiditas suatu perusahaan. Current Ratio diperoleh dengan 

membagi total aktiva lancar perusahaan dengan total kewajiban lancar perusahaan. 

Secara matematis CR menurut Keown (2006) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

CR = 
             

                   
 

 

2. Debt Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menunjukkan batasan dimana perusahaan 

didanai oleh hutangnya. DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya dengan ekuitasnya dari pemegang saham. Rasio ini diperoleh 

dengan membagi seluruh jumlah kewajiban perusahaan baik lancar maupun tidak lancar 

dengan jumlah ekuitas pemegang saham. Secara matematis menurut Subramanyam (2012) 

Debt  Equity Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

DER = 
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3. Return on Asset (ROA) 

ROA menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki 

perusahaan bisa menghasilkan laba bersih bagi perusahaan. Return On Asset merupakan 

hasil dari pembagian net income dengan total asset perusahaan. Secara matematis ROA 

menurut Keown (2005) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

ROA = 
          

            
 x 100% 

4. Earning per Share (EPS) 

EPS menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi 

semua pemegang saham biasa perusahaan. Nilai Earning per Share perusahaan 

menunjukkan besar keuntungan untuk tiap lembar sahamnya. Earning per Share dapat 

diperoleh dengan membagi laba bersih setelah dikurangi pajak (Earning After Tax) dan 

dikurangi saham preferen jika ada lalu dibagi dengan jumlah saham perusahaan yang 

beredar. Secara matematis EPS menurut Keown (2006) dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

EPS = 
           –                   

                                           
 

 

5. Total Asset Turnonver (TATO) 

Total Asset Turnover merupakan rasio yang mengukur perputaran dari seluruh 

aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan bagi perusahaan. Rasio ini diperoleh 

dengan membagi penjualan perusahaan dengan seluruh aktiva perusahaan baik lancar 

maupun tetap.  
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Secara matematis TATO menurut Keown (2006) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

TATO = 
     

           
 

 

Lebih jauh mengenai variabel-variabel diatas akan dijabarkan secara singkat di Tabel 

3.2. berikut ini : 

Tabel 3.2. 

Definisi Operasionalisasi Variabel  

Variabel Definisi 

Skala 

Statistik 
Alat Ukur 

Harga Saham Harga saham 

merupakan harga 

yang terbentuk dari 

adanya permintaan 

dan penawaran di 

pasar. (Darmadji dan 

Fakhrudin, 2012) 

Rasio Harga saham yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah harga saham rata-

rata 5 hari saat laporan keuangan di 

publikasikan. 

CR Current Ratio 

merupakan rasio 

yang  menunjukan 

likuiditas perusahaan 

yang diukur dengan 

membandingkan 

aktiva lancar dengan 

hutang lancar. 

(Keown, 2006) 

Rasio  

CR = 
             

                   
 

(Keown, 2006) 
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Variabel Definisi 

Skala 

Statistik 
Alat Ukur 

DER Debt to Equity Ratio 

(DER) merupakan  

rasio yang 

menunjukkan 

pendanaan hutang 

jangka panjang  

untuk setiap 

pendanaan 

ekuitasnya. 

(Subramanyam, 

2012) 

Rasio  

DER = 
                

                      
 

( Subramanyam, 2012) 

ROA ROA merupakan 

jumlah laba bersih 

yang dihasilkan 

oleh aset-aset 

perusahaan dengan 

membagi net 

income dengan 

total asset 

perusahaan 

(Keown, 2006) 

Rasio  

ROA = 
          

           
x 100% 

(Keown, 2005) 

 

EPS Earning per Share 

merupakan laba 

Rasio 
EPS = 

           –                   

                                   
 

(Keown, 2006) 
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Variabel Definisi 

Skala 

Statistik 
Alat Ukur 

bersih yang siap 

dibagikan bagi para 

pemegang saham 

(Keown, 2006) 

 

 

TATO Total Asset Turn 

Over merupakan 

rasio yang 

menunjukkan 

efektivitas 

manajemen dalam 

mengelola neraca 

perusahaan dalam 

sisi asetnya yang 

ditunjukkan dari 

seperti yang 

ditunjukkan oleh 

jumlah penjualan 

yang dihasilkan per 

satu dolar asetnya.  

(Keown, 2006) 

Rasio  

TATO = 
     

           
 

 (Keown, 2006) 

 

(Sumber : Olahan penulis) 
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3.4 Teknik Analisa Data 

Dalam menanalisa penelitian ini menggunakan data panel karena menggunakan 

dua jenis data, yaitu cross section dan data time series. Menurut Nachrowi dan Usman 

(2006) data cross section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap 

banyak individu, sedangkan data time series merupakan data yang dikumpulkan dari 

waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data yang dikumpulkan secara cross section 

dan diikuti pada periode waktu tertentu disebut dengan data panel. Dalam menganalisa 

penulis menggunakan software EViews yang sering digunakan untuk penelitian analisa 

statistika dan ekonometrika 

 

3.4.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas menurut Sunyoto (2009) merupakan bentuk pengujian data 

variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, 

apakah persamaan tersebut berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Data 

yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal. Para peneliti menggunakan pedoman bahwa jika setiap 

variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan normal 

(Winarno, 2011) Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jargue-

Bera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut 

: 

H0 : Data terdistribusi normal 

Ha : Data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 yang 

artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model 

telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang 

ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias 

Estimator/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non 

multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2007). 

 

3.4.2.1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapat problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknya 

multikolinearitas ini  dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar 

variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 

0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika 

koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah 

multikolinieritas. Adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang BLUE, 

tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar (Widarjono, 2007). 

 

3.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Kebalikannya jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau 

PENGARUH RASIO..., SAFIRA PUTRI SOELEIMAN, Ma.-IBS, 2013



64 
 

tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White dengan 

melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun 

hipotesis, yaitu : 

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : Ada heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka 

terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

 

3.4.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggupada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Nachrowi dan Usman, 2006). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terjadi problem Autokorelasi yang menyebabkan model yang digunakan tidak 

layak dipakai. Salah satu cara melakukan uji Autokorelasi adalah dengan menggunakan 

uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini 

sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada autokorelasi 

Ha : Ada autokorelasi 

Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari Obs*R-

square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi 

(Widarjono, 2007). 

 

3.4.3. Permodelan Data Panel 

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa 

teknik yang bisa digunakan yaitu Ordinary Least Square (common effect), Fixed effect 
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dan random effect (Nachrowi dan Usman, 2006). Metode Ordinary Least Square 

merupakan teknik yang mengkombinasikan data cross section dan time series (pool 

data). Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu 

dan individu maka kita bisa menggunakan metode ini untuk mengestimasi model data 

panel.  

Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini 

didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar 

waktu (time invariant). Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan bahwa 

koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2007). 

Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2. Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan model common Effect 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) tanpa 

variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah 

sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar 

perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F statistik. Apabila F 

hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih besar dari 0,05, 

maka terima Ho yang artinya menggunakan model common effect. Jika Ho diterima, 

maka selesai sampai di Uji Chow saja namun apabila hasilnya menolak Ho maka 

selanjutnya melakukan uji Hausman. 

3. Estimasi dengan Random Effect 
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4. Melakukan uji Hausman (Random Effect atau Fixed effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan model random effect 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah 

penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada 

ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan 

Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di 

lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji 

hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman 

bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila Chi Square hitung lebih 

kecil dari Chi Square tabel, maka Ho diterima yang artinya menggunakan model random 

effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Hausman saja. 

 

3.4.3.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen maka analisis itu adalah analisis regresi linier 

berganda. Jika pengukuran pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel 

independen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan (Sunyoto, 2009).  
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Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen dalam penelitian ini terbentuklah rumus sebagai berikut :  

 

Harga Sahami,t = b0 + b1CRi,t + b2DERi,t + b3ROAi,t + b4EPSi,t + b5TATOi,t +ei,t 

 

Keterangan :  

Harga Sahami,t = Harga Saham perusahaan i pada periode t 

b0 = Konstanta 

b1, b2, b3,b4,b5 = Koefisien Regresi untuk CR, DER, ROA, EPS, TATO. 

CRi,t = Current Ratio (CR) perusahaan i pada periode t. 

DERi,t = Debt To Equity Ratio (DER) perusahaan i pada periode t. 

ROAi,t = Return On Asset (ROA) perusahaan i pada periode t. 

EPSi,t = Earning per Share (EPS) perusahaan i pada periode t. 

TATOi,t = Total Asset Turn Over (TATO) perusahaan i pada periode t. 

ei,t = Variabel Pengganggu 

 

3.4.4. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.4.1. Uji t (Parsial) 

Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan maka langkah 

selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara indivdu. Uji ini menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. 

Bentuk pengujiannya adalah :  

Ho : b1,b2,b3,b4,b5 = 0, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen.  
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Ha : b1,b2,b3,b4,b5 ≠ 0, artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) 

masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya 

sebagai berikut : 

 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima 

 

3.4.4.2. Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (CR, DER, ROA, 

EPS, TATO) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

(Harga Saham). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas 

(signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria 

pengujiannya sebagai berikut : 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima 

 

3.4.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (goodness of fit) merupakan suatu ukuran yang penting 

dalam regresi, karena menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang 

terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah 

garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya (Nachrowi dan Usman, 2006). 

Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai R
2
 mencerminkan seberapa besar 

variasi dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel Independen X.  Jika 
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Nilai R
2
= 0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara 

bila R
2
= 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. 

Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka 

digunakan alternatif  lain yaitu nilai adjusted R
2
. Adjusted R

2
 disesuaikan dengan jumlah 

variabel independen. 
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BAB IV 

ANALISIS & PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pasar modal merupakan sarana intermediasi antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana  (surplus unit) dengan pihak yang mengalami kesulitan dana (deficit 

unit). Di Indonesia, pasar modal dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

berlokasi di kawasan SCBD Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan. Objek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam Industri 

Consumer Good tahun 2008-2011 yang selalu aktif diperdagangkan dan 

mempublikasikan laporan keuangannya selama tahun penelitian. Berdasarkan 

perusahaan yang ada dan kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan oleh penulis, maka 

diperoleh sebanyak 28 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Perusahaan-perusahaan atau emiten yang termasuk dalam sampel penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini : 

Tabel 4.1. 

Perusahaan Yang Termasuk Dalam Indiustri Consumer Good 2008-2011 

No. Nama Perusahaan Sektor 

1 Akasha Wira International Tbk. Food and Beverages  

2 Cahaya Kalbar Tbk. Food and Beverages  

3 Delta Djakarta Tbk. Food and Beverages  

4 Indofood Sukses Makmur Tbk. Food and Beverages  
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No. Nama Perusahaan Sektor 

5 Mayora Indah Tbk. Food and Beverages  

6 Multi Bintang Indonesia Tbk. Food and Beverages  

7 Prashida Aneka Niaga Tbk. Food and Beverages  

8 Sekar Laut Tbk. Food and Beverages  

9 Siantar Top Tbk. Food and Beverages  

10 Tiga Pilar Sejahtera Tbk. Food and Beverages  

11 Ultrajaya Milk Industry & Trading  Food and Beverages  

       Company Tbk. Food and Beverages  

12 Bentoel International Investama Tbk. Tobbaco Manufacturers 

13 Gudang Garam Tbk. Tobbaco Manufacturers 

14 HM Sampoerna Tbk. Tobbaco Manufacturers 

15 Darya-Varia Laboratoria Tbk. Pharmaceuticals 

16 Indofarma (Persero) Tbk. Pharmaceuticals 

17 Kalbe Farma Tbk. Pharmaceuticals 

18 Kimia Farma Tbk. Pharmaceuticals 

19 Merck Tbk. Pharmaceuticals 

20 Pyridam Farma Tbk. Pharmaceuticals 

21 Schering Plough Indonesia Tbk. Pharmaceuticals 

22 Tempo Scan Pacific Tbk. Pharmaceuticals 

23 Mandom Indonesia Tbk. Cosemetics and Household 

24 Mustika Ratu Tbk. Cosemetics and Household 

25 Unilever Indonesia Tbk. Cosemetics and Household 

26 Kedaung Indah Can Tbk. Houseware 
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No. Nama Perusahaan Sektor 

27 Kedawung Setia Industrial Tbk. Houseware 

28 Langgeng Makmur Industri Tbk. Houseware 

       (Sumber : Olahan penulis ) 

 

 Industri Consumer Good diklasifikasikan oleh BEI menjadi 5 sektor yaitu sektor 

Food and Beverages, sektor Tobacco Manufacturers, sektor Pharmaceuticals, sektor 

Cosmetics and Household, dan sektor Houseware. Sebagai industri barang konsumsi, 

PDB perkapita Indonesia yang terus mengalami peningkatan tentu saja mendorong tren 

Industri ini mengalami peningkatan dan memperlihatkan prospek yang menjanjikan. 

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai masing-masing sektor yang termasuk dalam 

industri Consumer Good  beserta alasan dipilihnya sebagai objek dalam penelitian ini 

akan dijelaskan pada paragraf berikutnya. 

 Sektor Food and Beverages merupakan sektor yang relatif stabil dibandingkan 

dengan sektor lainnya. Krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009 lalu terbukti tidak 

mampu menahan pertumbuhan di Industri makanan dan minuman. Tahun 2008 misalnya, 

industri ini masih bisa tumbuh 2,34% dengan volume penjualan Rp.505 triliun dan tahun 

2009 meningkat hingga 11,22% dengan volume penjualan sebesar Rp.555 triliun (Data 

Badan Standardisasi Nasional). Pada tahun 2010 industri makanan dan minuman 

mencapai volume penjualan Rp.605 triliun dan di tahun 2011 mencapai Rp.690 triliun 

(Data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia-GPMMI). Atas dasar 

tersebut tak mengherankan apabila sampai saat ini Industri makanan dan minuman 

menjadi salah satu industri yang paling bergairah di Bursa Efek Indonesia. 
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 Sektor Tobbaco Manufacturers merupakan sektor yang memproduksi barang 

yang saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi banyak masyarakat di Indonesia. Dari 

survey yang dilakukan oleh Global Adult Tobacco Survey–GATS Pada tahun 2011 

populasi orang dewasa di Indonesia yang merokok mencapai 59,9 juta dimana 50,3 juta 

diantaranya adalah perokok setiap hari. Sedangkan angka rata-rata keseluruhan rokok 

yang dihisap mencapai 12 batang perharinya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi 

rokok di Indonesia sangat tinggi sehingga perusahaan rokok di Indonesia berada di posisi 

yang baik. 

 Seiring dengan peningkatan PDB Perkapita Indonesia dari tahun ke tahun 

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan 

kesehatan jadi meningkat. Hal ini tentu saja berdampak positif terhadap tren pasar 

Pharmaceuticals di Indonesia. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia menyatakan 

Pasar farmasi Indonesia pada 2007-2011 tumbuh rata-rata 13% per tahun. Pada tahun 

2011, pasar farmasi di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 43,1 triliun atau meningkat 

sebesar 12% menjadi Rp 48,3 triliun tahun 2012. Sedangkan omset farmasi di semester I 

tahun 2012 yang mencapai 15% berhasil melampaui pertumbuhan omset farmasi di 

semester I tahun 2011 lalu. 

Hal serupa terjadi pada sektor Cosmetic and Household dan sektor Houseware, 

dimana pertumbuhan ekonomi meningkatkan daya beli masyarakat yang tentunya 

mendorong peningkatan tren pasar kedua sektor tersebut di Indonesia. Secara umum 

penjualan sektor Cosmetic and Household dan Houseware di BEI pada tahun 2008-2011 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut ini penjualan perusahaan yang 

termasuk dalam sektor Cosmetic and Household dan Houseware di BEI pada tahun 

2008-2011:  
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Tabel 4.2. 

Penjualan sektor Cosmetic and Household dan sektor Houseware 

Tahun 2008-2011 

  2008 2009 2010 2011 

Cosemetics and Household (Dalam Triliun Rp.) 

Mandom Indonesia Tbk. 1.24 1.389 1.467 1.655 

Mustika Ratu Tbk. 308 346 369 406 

Unilever Indonesia Tbk. 15.578 18.247 19.69 23.469 

Houseware         

Kedaung Indah Can Tbk. 93 83 81 88 

Kedawung Setia Industrial Tbk. 1.078 960 1.123 1.181 

Langgeng Makmur Industri Tbk. 326 381 402 502 

       (Sumber: Olahan Penulis) 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1.  Statistik Deskriptif 

Tabel 4.3. 

Hasil Statistik Deskriptif 

 CR DER ROA EPS TATO HS 

 Mean  2.952511  1.478797  0.105380  1430.009  1.349852  19133.74 

 Median  2.115260  0.694151  0.066339  61.50000  1.335121  710.0000 

 Maximum  11.78947  23.87500  0.415514  24081.00  3.246281  450000.0 

 Minimum  0.359571  0.104430 -0.081081 -7061.000  0.002104  50.20000 

 Std. Dev.  2.290861  3.184429  0.112795  4235.871  0.555575  56385.35 

 Skewness  1.546010  5.194512  1.366100  3.483015  0.721046  5.231879 

 Kurtosis  5.032870  31.90337  4.258684  16.27583  3.901220  35.47543 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk nilai rata-rata dari variabel Current 

Ratio (CR) pada perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good tahun 2008-

2011 adalah sebesar 2,95 kali dimana CR tertinggi yang mencapai 11,79 kali dicapai 

oleh PT. Mandom Indonesia Tbk. tahun 2011 dan CR terendah yaitu 0,36 kali terjadi 

pada PT. Sekar Laut Tbk. pada tahun 2008. Sedangkan standar deviasi CR untuk industri 

Consumer Good periode 2008-2011 adalah sebesar  2,290861. 

Rata-rata variabel Debt to Equity Ratio (DER) pada perusahaan yang termasuk 

dalam industri Consumer Good tahun 2008-2011 adalah sebesar  1,48 kali dimana DER 

tertinggi yang mencapai  23,87 kali dicapai oleh PT. Schering Plough Tbk. tahun 2008 

dan DER terendah yaitu 0,1 kali terjadi pada PT. Mandom Indonesia Tbk. pada tahun 

2010. Sedangkan standar deviasi DER untuk industri Consumer Good periode 2008-

2011 adalah sebesar 3,184429. 

Rata-rata variabel Return on Asset (ROA) pada perusahaan yang termasuk dalam 

industri Consumer Good tahun 2008-2011 adalah sebesar 10,54% dimana ROA tertinggi 

yang mencapai 41,55% dicapai oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. tahun 2011 dan 

ROA terendah yaitu -8,11% terjadi pada PT. Akasha Wira International Tbk. pada tahun 

2008. Sedangkan standar deviasi ROA untuk industri Consumer Good periode 2008-

2011 adalah sebesar  0.112795. 

Rata-rata variabel Earning per Share (EPS) pada perusahaan yang termasuk 

dalam industri Consumer Good tahun 2008-2011 adalah sebesar Rp.1.430 dimana EPS 

tertinggi yang mencapai Rp.24.081 dicapai oleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. tahun 

2011 dan EPS terendah yaitu Rp.-7061 terjadi pada PT. Akasha Wira International Tbk. 

pada tahun 2008. Sedangkan standar deviasi ROA untuk industri Consumer Good 

periode 2008-2011 adalah sebesar  4235,871. 
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Rata-rata variabel Total Asset Turnover (TATO) pada perusahaan yang termasuk 

dalam industri Consumer Good tahun 2008-2011 adalah sebesar 1,35 kali dimana TATO 

tertinggi yang mencapai 3,25 kali dicapai oleh PT. Cahaya Kalbar Tbk. tahun 2008 dan 

TATO terendah yaitu 0,002 PT. Cahaya Kalbar Tbk. tahun 2009. Sedangkan standar 

deviasi TATO untuk industri Consumer Good periode 2008-2011 adalah sebesar  

0.721046. 

Terakhir, variabel Harga Saham (HS) pada perusahaan yang termasuk dalam 

industri Consumer Good tahun 2008-2011 adalah sebesar Rp.19.133,74 dimana harga 

saham tertinggi yang mencapai  Rp. 450.000 dicapai oleh PT. Multi Bintang Indonesia 

Tbk. tahun 2011 dan harga saham terendah yaitu Rp.50,2 terjadi pada PT. Pyirdam 

Farma Tbk. pada tahun 2008. Sedangkan standar deviasi harga saham untuk industri 

Consumer Good periode 2008-2011 adalah sebesar 56385.35. 

Dari sebaran data diatas dapat dilihat kemungkinan distribusi datanya tidak 

normal, namun untuk mendapatkan kepastian dari sebaran datanya maka akan dilakukan 

uji normalitas data dengan menggunakan uji Jarque-Bera. 

 

4.2.2 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Dimana dalam model regresi (baik berganda maupun panel) pengujian dilakukan 

terhadap data residual. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak 

dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Dimana Hipotesis pada uji Jarque- 

Berra adalah sebagai berikut: 

H0 : Data berdistribusi Normal 

Ha : Data tidak berdistribusi Normal 
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Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka 

menerima H0 yang artinya data berdistribusi normal (Winarno, 2009). Dari hasil 

pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa data berdistribusi normal 

sehingga memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada 

gambar dan ringkasan statistik uji berikut: 

 

Gambar 4.1. 

Hasil Uji Normalitas 

 

 (Sumber : Olahan penulis ) 

 

Dari gambar dapat dilihat bahwa nilai probablitas statistik uji Jarque- Berra 

sebesar 0,502023 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Artinya bahwa data 

berdistribusi normal. 

 

4.2.3. Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang valid atau 

tidak bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang 
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digunakan. Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat non 

multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi. 

 

4.2.3.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. 

Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi 

diatas 0,85 maka di duga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya 

apabila koefisien korelasi dibawah 0,85 maka diduga tidak terjadi masalah 

multikolinieritas dalam model (Widarjono, 2007). 

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel berikut ini, hasil besaran korelasi antar 

variabel independen kurang dari 0,85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel, tidak 

ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel 

independen yang diatas 0,85, maka data terbebas dari masalah multikolinearitas. Dalam 

penelitian ini bisa disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel CR, DER, 

ROA, LNEPS, dan TATO yaitu tidak adanya hubungan linier antar variabel independen 

dalam model regresi. 
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Tabel 4.4. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 CR DER ROA LN_EPS TATO 

CR  1.000000 -0.267713  0.042961  0.188243 -0.085842 

DER -0.267713  1.000000 -0.043409  0.168278 -0.014638 

ROA  0.042961 -0.043409  1.000000  0.745122  0.381810 

LN_EPS  0.188243  0.168278  0.745122  1.000000  0.105974 

TATO -0.085842 -0.014638  0.381810  0.105974  1.000000 

(Sumber : Olahan penulis) 

 

4.2.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penenlitian ini 

menggunakan metode uji White. Dimana hipotesis uji White adalah: 

H0 : Tidak ada Heteroskedastisitas 

Ha : Ada Heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% 

maka terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

Table 4.5. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.994241     Prob. F(5,102) 0.4252 

Obs*R-squared 5.019015     Prob. Chi-Square(5) 0.4136 

     

     
      (Sumber : Olahan penulis) 
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Berdasarkan uji White pada tabel 4.5 yang telah diolah oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui bahwa 

nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0,4136 yang dimana nilai 

tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (0,4136 > 0,05) yang artinya terima Ho atau 

tidak ada heteroskedastisitas. 

 

4.2.3.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode uji Lagrange Multiplier 

(LM). Jika nilai probabilitas dari Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho 

yang artinya tidak ada autokorelasi (Widarjono, 2007). Dimana hipotesis dari uji 

Langrange Multiplier (LM) adalah: 

H0 : Tidak ada Autokorelasi 

Ha : Ada Autokorelasi 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.848776     Prob. F(7,95) 0.0868 

Obs*R-squared 12.94846     Prob. Chi-Square(7) 0.0734 

     (Sumber : Olahan penulis) 

 

Berdasarkan uji LM pada tabel di atas yang telah diolah oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi. Dapat diketahui 

bahwa nilai probabilitas dari Obs*R-Square sebesar 0,0734 yang dimana nilai tersebut 
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lebih besar dari signifikansi 5% (0,0734 > 0,05) yang artinya terima Ho atau tidak ada 

autokorelasi.  

 

4.2.4. Penentuan Model Regresi Data Panel 

Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data time series dan cross 

section. Metode data panel digunakan untuk mengatasi interkorelasi di antara variabel-

variabel bebas yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tepatnya penaksiran 

regresi. Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi 

regresi dari data panel. Pertama-tama data yang ada diuji dengan menggunakan uji Chow 

untuk memilih model regresi antara Common effect atau Fixed effect. Jika data tidak 

lolos uji Chow, maka kemudian dilanjutkan dengan menggunakan uji Hausman untuk 

memilih model regresi antara Fixed effect atau Random effect. 

 

4.2.4.1. Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara common effect atau 

fixed effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu. Langkah 

pertama adalah melakukan estimasi regresi dengan fixed effect. Kemudia melakukan uji 

Chow untuk menentukan apakah akan menggunakan model common effect atau fixed 

effect dimana hipotesis dari uji Chow adalah sebagai berikut : 

H0 : Menggunakan Model Common Effect  

Ha : Menggunakan Model Fixed Effect 

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F 

lebih besar dari 0,05 maka terima Ho yang artinya menggunakan model common effect 

dan pengujian berhenti sampai di uji Chow test saja. Sebaliknya apabila F hitung lebih 

besar dari F tabel (dengan derajat bebas [df1 dan df2] sebesar n-1 dan n*T-n-k) atau 

PENGARUH RASIO..., SAFIRA PUTRI SOELEIMAN, Ma.-IBS, 2013



82 
 

probabilitas dari cross section F lebih kecil dari 0,05 maka tolak Ho yang artinya 

menggunakan model fixed effect dan pengujian berlanjut ke uji Hausman. 

Berdasarkan uji Chow pada tabel dibawah ini, nilai F hitung sebesar 4,476055 

sedangkan F tabel dengan signifikansi 0,05 (α = 5%) , df1 = 27, df2 =75 adalah sebesar 

1,634843. Dengan membandingkan nilai F hitung terhadap F tabel diperoleh hasil bahwa 

nilai F hitung lebih besar dari F tabel yang menyebabkan H0 ditolak. Artinya bahwa 

Model yang terpilih adalah Model Fixed Effect. Kemudian jika probabilitas dari cross 

section F sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak yang artinya model 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Fixed effect.  

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Chow   

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: Untitled    

Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 4.476055 (27,75) 0.0000 

Cross-section Chi-square 103.666911 27 0.0000 

     (Sumber : Olahan penulis ) 

  

Dikarenakan hasil uji Chow di atas terpilih model fixed effect, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji Hausman untuk memilih model Random effect atau model Fixed 

effect. Dimana hipotesis uji Hausman adalah: 

H0: Menggunakan Model Random Effect  

Ha: Menggunakan Model Fixed Effect 

Apabila nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai Chi-Square ( ) dengan 

derajat bebas k (jumlah independen variabel), atau nilai probabilitas uji Hausman kurang 
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dari 0,05 maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Atau dapat disimpulkan model yang 

terpilih dalam penelitian ini adalah model fixed effect. Berikut adalah tabel hasil uji 

Hausman: 

Tabel 4.8. 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: Untitled    

Test cross-section random effects  

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 17.611548 5 0.0035 

     
      (Sumber : Olahan penulis ) 

 

 Berdasarkan tabel hasil uji Hausman diatas, besarnya nilai statistik Hausman 

adalah 17,611548. Sedangkan nilai Chi-Square tabel dengan taraf uji 0,05 dan derajat 

bebas 5 yaitu sebesar 11,070. Karena nilai statistik Uji Hausman lebih besar daripada 

nilai Chi-Square tabel, maka dapata disimpulkan H0 ditolak. Dan dengan melihat nilai 

probabilitas Hausman sebesar 0,0035 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak. Artinya bahwa model yang tepat digunakan untuk menjelaskan 

hubungan dan pengaruh variabel CR, DER, ROA, EPS,dan TATO terhadap HS adalah 

model fixed effect. 
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4.2.4.2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, hasil 

analisis dapat ditunjukan pada tabel sebelumnya. penelitian ini menggunakan model 

fixed effect sesuai dengan hasil uji chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu 

menerima Ho artinya di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model fixed 

effect. Selanjutnya hasil regresi data panel dengan metode fixed effect pada penelitian ini 

disajikan pada tabel berikut ini : 

  Tabel 4.9. 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect 

Dependent Variable: LN_HS?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 03/07/13   Time: 00:20   

Sample: 2008 2011   

Included observations: 4   

Cross-sections included: 28   

Total pool (unbalanced) observations: 108  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          C 4.478021 0.564276 7.935865 0.0000 

CR? 0.067953 0.059813 1.136089 0.2595 

DER? -0.044282 0.040071 -1.105096 0.2727 

ROA? 5.812013 2.216081 2.622653 0.0106 

LN_EPS? 0.392954 0.129854 3.026120 0.0034 

TATO? 0.080192 0.182066 0.440456 0.6609 

    (Sumber : Olahan penulis) 
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Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

     ̂                                                  

                                

Adapun interpretasinya adalah sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar LN4,478021 artinya jika variabel current ratio (CR), 

debt to equity ratio (DER), dan return on asset (ROA), Earning Per Share 

(LNEPS), dan  Total Asset Turn Over (TATO) bernilai konstan, maka rata-rata 

harga saham (LNHS) perusahaan Consumer Good di BEI tahun 2008-2011 

adalah sebesar LN4,478021 rupiah atau sama dengan 88,06 rupiah.  

b. Koefisien regresi untuk current ratio (CR) sebesar LN0,067953  berarti variabel 

CR berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan consumer good di BEI 

tahun 2008-2011. Jika CR mengalami kenaikan 1 kali, maka harga saham 

perusahaan Consumer Good di BEI tahun 2008-2011 akan mengalami 

peningkatan sebesar LN0,067953 rupiah atau sama dengan 1,07 rupiah dengan 

asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

c. Koefisien regresi untuk Debt to Equity Ratio (DER) sebesar LN-0,044282 ,berarti 

variabel DER berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan consumer 

good di BEI tahun 2008-2011. Jika DER mengalami kenaikan 1 satuan (poin), 

maka harga saham perusahaan Consumer Good di BEI tahun 2008-2011 akan 

mengalami penurunan sebesar LN0,044282 atau sama dengan 0,96 rupiah dengan 

asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

d. Koefisien regresi untuk return on asset (ROA) sebesar LN5,812013  berarti 

variabel ROA berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan consumer 
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good di BEI tahun 2008-2011. Jika ROA  mengalami kenaikan 1 persen, maka 

harga saham perusahaan Consumer Good di BEI tahun 2008-2011 akan 

mengalami peningkatan sebesar LN5,812013 rupiah atau sama dengan 334,29 

rupiah dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

e. Koefisien regresi untuk Earning Per Share (LNEPS) sebesar LN0,392954 berarti 

variabel EPS berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan consumer 

good di BEI tahun 2008-2011. Jika EPS mengalami kenaikan 1 persen, maka 

harga saham perusahaan Consumer Good di BEI tahun 2008-2011 akan 

mengalami pertumbuhan sebesar 1,48% dengan asumsi kondisi variabel lainnya 

konstan. 

f. Koefisien regresi untuk Total Asset Turn Over (TATO) sebesar LN0,015321 

berarti variabel TATO berpengaruh positif terhadap harga  saham perusahaan 

consumer good di BEI tahun 2008-2011. Jika TATO mengalami kenaikan 1 kali, 

maka harga saham perusahaan Consumer Good di BEI tahun 2008-2011 akan 

mengalami peningkatan sebesar LN0,015321 rupiah atau sama dengan 1,08 

rupiah dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian signifikansi pengaruh tiap variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan Uji-t, kemudian 

dilanjutkan dengan pengujian ketepatan model regresi data panel dengan Uji F beserta 

pengujian goodness of fit terhadap model data panel melalui besaran nilai Koefisien 

Determinasi (R-square adjusted). Hasil dari ketiga tahapan ini adalah sebagai berikut. 
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4.2.5. Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

yaitu Current ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER),  Return On Asset (ROA), Earning 

per Share (LNEPS), dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap harga saham (LNHS) 

dengan membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. 

Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,05 maka 

tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima Ho. 

 

Tabel 4.10. 

Hasil Uji t 

Dependent Variable: LN_HS?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 03/07/13   Time: 00:20   

Sample: 2008 2011   

Included observations: 4   

Cross-sections included: 28   

Total pool (unbalanced) observations: 108  

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     C 4.478021 0.564276 7.935865 0.0000 

CR? 0.067953 0.059813 1.136089 0.2595 

DER? -0.044282 0.040071 -1.105096 0.2727 

ROA? 5.812013 2.216081 2.622653 0.0106 

LN_EPS? 0.392954 0.129854 3.026120 0.0034 

TATO? 0.080192 0.182066 0.440456 0.6609 

     (Sumber : Olahan penulis) 
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Hipotesis 1 :  

H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Current Ratio (CR) 

terhadap harga saham (LNHS) perusahaan yang termasuk dalam industri 

Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011.  

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Current Ratio (CR) 

terhadap harga saham (LNHS) perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer 

Good di  Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel current ratio (CR) memiliki 

probabilitas sebesar 0,2595 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% (0,2595 > 0,05) yang 

artinya terima H0, mengindikasikan bahwa current ratio (CR) secrara parsial tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham (LNHS) perusahaan yang 

termasuk dalam industri Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 

 

Hipotesis 2 :  

H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Debt Equity Ratio 

(DER) terhadap harga saham (LNHS) perusahaan yang termasuk dalam industri 

Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara current ratio (CR) 

terhadap harga saham (LNHS) perusahaan yang termasuk dalam industri 

Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Debt Equity Ratio (DER) 

memiliki probabilitas sebesar 0,2727 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% (0,2727 > 

0,05) yang artinya terima H0, mengindikasikan bahwa Debt Equity Ratio (DER) secara 

parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham (LNHS) 
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perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2011. 

 

Hipotesis 3 :  

H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Return on Asset 

(ROA) terhadap harga saham (LNHS) perusahaan yang termasuk dalam industri 

Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Return on Asset (ROA) 

terhadap harga saham (LNHS) perusahaan yang termasuk dalam industri 

Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Return on Asset (ROA) 

memiliki probabilitas sebesar 0,0106 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% (0,0106 < 

0,05) yang artinya terima H0, mengindikasikan bahwa Return on Asset (ROA) secara 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham (LNHS) perusahaan 

yang termasuk dalam industri Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2011. 

 

Hipotesis 4 :  

H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Earning per Share 

(LNEPS) terhadap harga saham (LNHS) perusahaan yang termasuk dalam industri 

Consumer Good di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Earning per Share 

(LNEPS) terhadap harga saham (LNHS) perusahaan yang termasuk dalam industri 

Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 
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Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Earning per Share (LNEPS) 

memiliki probabilitas sebesar 0,0034 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% (0,0034 < 

0,05) yang artinya terima H0, mengindikasikan bahwa Earning per Share (LNEPS) 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham (LNHS) 

perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2011. 

 

Hipotesis 5 :  

H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Total Asset Turnover 

(TATO) terhadap harga saham (LNHS) perusahaan yang termasuk dalam industri 

Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Total Asset Turnover 

(TATO) terhadap harga saham (LNHS) perusahaan yang termasuk dalam industri 

Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Total Asset Turnover (TATO) 

memiliki probabilitas sebesar 0,6609 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% (0,6609 > 

0,05) yang artinya terima H0, mengindikasikan bahwa Total Asset turn over (TATO) 

secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham (LNHS) 

perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di  Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2011. 

 

Dari hasil uji t (parsial) di atas, dapat disimpulkan ternyata, dari lima variabel 

independen (CR, DER, ROA, LNEPS,dan TATO) yang diduga memengaruhi secara 

signifikan terhadapa harga saham (LNHS) hanya terdapat dua variabel (ROA dan 
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LNEPS) yang secara statistik memengaruhi harga saham perusahaan yang termasuk 

dalam industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada priode 2008-2011. 

 

4.2.5.2. Uji Simultan (Uji F) 

 Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data 

panel yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel- variabel 

independen (dalam hal ini variabel CR, DER, ROA, LNEPS, dan TATO) terhadap 

variabel dependen (dalam hal ini LNHS) secara keseluruhan (pengaruh semua variabel) 

dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dimana hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

 

Hipotesis 6 : 

H0:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Current Ratio (CR), 

Debt to Equity Ratio (DER),  Return on Asset (ROA), Earning per Share (LNEPS), 

dan Total Asset Turn Over (TATO) terhadap harga saham (LNHS) perusahaan 

industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011.  

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Current Ratio (CR),  

Debt to Equity Ratio (DER),  Return on Asset (ROA), Earning per Share (LNEPS), 

dan Total Asset Turn Over (TATO) terhadap harga saham (LNHS) perusahaan 

industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) lebih kecil atau 

sama dengan 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) lebih 

besar dari 0,05 maka terima Ho. Yang artinya bahwa minimal terdapat satu variabel 

independen yang memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Adapun hasil uji F 

disajikan pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.11. 

Hasil Uji F 

Dependent Variable: LN_HS?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 03/07/13   Time: 00:20   

Sample: 2008 2011   

Included observations: 4   

Cross-sections included: 28   

Total pool (unbalanced) observations: 108  

Cross-section fixed (dummy variables)    

R-squared 0.968900     Mean dependent var 7.228726 

Adjusted R-squared 0.955631     S.D. dependent var 2.306022 

S.E. of regression 0.485739     Akaike info criterion 1.640176 

Sum squared resid 17.69565     Schwarz criterion 2.459716 

Log likelihood -55.56949     Hannan-Quinn criter. 1.972469 

F-statistic 73.01880     Durbin-Watson stat 1.615109 

Prob(F-statistic) 0.000000  

    (Sumber : Olahan penulis) 

 

Dari hasil uji F  (Simultan) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari 

probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000 dimana nilai probabilitas ini jauh dibawah 

tingkat signifikansi sebesar 5% (0,000000 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari 

uji F (simultan) menolak Ho dan menerima Ha, artinya bahwa variabel Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER),  Return on Asset (ROA), Earning per Share 

(LNEPS), dan Total Asset Turnover (TATO) secara simultan memiliki pengaruh 

terhadap harga saham (LNHS) perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer 

Good di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. Atau dapat disimpulkan minimal 

terdapat satu variabel dari kelima variabel dependen pada penelitian ini memengaruhi 

harga saham. 
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4.2.5.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi 

variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu koefisien 

determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis 

regresi dari data yang diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua 

variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai Adjusted   . Adjusted    

disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 

Tabel 4.12. 

Hasil Koefisien Determinasi 

Dependent Variable: LN_HS? 
  

Method: Pooled Least Squares 
  

Date: 03/07/13   Time: 00:20 
  

Sample: 2008 2011 
  

Included observations: 4 
  

Cross-sections included: 28 
  

Total pool (unbalanced) observations: 108 
 

Cross-section fixed (dummy variables)  

          R-squared 0.964037     Mean dependent var 7.228726 

Adjusted R-squared 0.955631     S.D. dependent var 2.306022 

     
 (Sumber : Olahan penulis) 

 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukan bahwa nilai 

Adjusted     sebesar 0.955631 atau 95,5631%. Nilai ini sangat tinggi. Hal ini 

menunjukan Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER),  Return on Asset (ROA), 
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Earning per Share (LNEPS), dan Total Asset Turnover (TATO) menjelaskan variasi 

harga saham (LNHS) dengan sangat baik sebesar 94,8693%.  Sisanya yaitu 0,044369 

atau 4,4369% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian 

ini seperti inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, dan lain-lain. 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Current Ratio (CR) Terhadap Harga Saham 

Pengertian dari likuiditas sendiri menurut Van Horne (2004) adalah kemampuan 

aktiva diubah menjadi kas tanpa penurunan harga yang berarti. Hal ini merupakan 

ukuran yang penting bagi manajer dan investor (Keown, 2006). Sedangkan rasio 

likuiditas atau Current Ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek.  Rasio ini membandingkan kewajiban jangka 

pendek dengan sumber jangka pendek untuk memenuhi kewajiban tersebut.  

Semakin besar Current Ratio yang dimiliki perusahaan maka semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang ketika jatuh tempo tiba. Posisi 

likuiditas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dapat meningkatkan daya tarik perusahaan tersebut bagi 

para calon investor. Daya tarik inilah yang menjadikan saham perusahaan tersebut 

diminati oleh para investor yang selanjutnya akan berdampak pada kenaikan harga 

saham tersebut di Pasar Modal. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel Current Ratio (CR) 

memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,2595 di atas tingkat signifikansi sebesar 5%, 

artinya menerima Ho maka variabel CR tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel CR belum menjadi 

pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan investasi yang pada akhirnya 
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dapat mempengaruhi harga saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Tiara Rachman Putri (2011), Achmad Syaiful Susanto 

(2011), dan Masdaliyatul Lulukiyyah (2010) yang menemukan bahwa secara parsial CR 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Menurut Kasmir (2011) dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa Current 

Ratio dengan standar 200% (2:1) sedangkan rata-rata CR perusahaan yang termasuk di 

dalam industri Consumer Good di BEI tahun 2008-2011 adalah 2.952511 kali 

menunjukkan perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di BEI 2008-

2011 memiliki rata-rata Current Ratio diatas standar. Pengaruh yang tidak signifikan 

bisa disebabkan oleh rata-rata Current Ratio perusahaan yang termasuk dalam Industri 

Consumer Good di BEI 2008-2011 diatas standar. CR yang tinggi bisa berarti baik 

dimana rata-rata perusahaan yang terdaftar di dalam industri Consumer Good di BEI 

tahun 2008-2011 mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, namun di sisi lain CR 

yang tinggi seringkali dianggap kurang baik dimana para manajer perusahaan dianggap 

tidak menggunakan current asset secara baik dan efektif. Hal ini yang menyebabkan CR 

perusahaan yang terdaftar di dalam industri Consumer Good di BEI tahun 2008-2011 

menjadi kurang menarik minat calon investor untuk menanamkan modalnya yang dapat 

mempengaruhi harga saham. 

 

4.3.2. Pengaruh Debt Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham 

Menurut Subramanyam (2012) solvabilitas berguna untuk menilai kemampuan 

memenuhi kewajiban jangka panjang. Sedangkan menurut Van Horne (2004) rasio 

solvabilitas atau leverage ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau secara arti luas dapat dikatakan 

bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 
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dibandingkan dengan aktivanya. Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas 

yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya 

dengan ekuitasnya. Semakin rendah rasio ini semakin disukai oleh pihak pemberi 

pinjaman perusahaan maupun para pemegang saham, karena bagi pihak pemberi 

pinjaman artinya semakin besar batas pengaman pemberi pinjaman jika terjadi 

penyusutan nilai aktiva atau kerugian, sedangkan bagi pemegang saham artinya laba 

yang diperoleh perusahaan dapat dialokasikan untuk pembagian dividen ketimbang harus 

digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.  

Dari hasil uji hipotesis secara parsial, variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2727 di atas tingkat signifikansi sebesar 5%, artinya 

menerima Ho maka variabel DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di BEI 2008-

2011. Hal ini diduga dikarenakan rata-rata DER perusahaan yang termasuk dalam 

industri Consumer Good tahun 2008-2011 di BEI sebesar 1.478797 kali yang berarti 

perusahaan menggantungkan pendanaan kepada pihak ketiga (berhutang). 

Selain itu dari hasil pengujian penelitian ini DER memiliki hubungan yang 

negatif dengan harga saham yang sesuai dengan teori yang ada dan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Mohd. Ihsan (2009), Novi Indriana (2009), dan Dwiatma Patriawan 

(2011) yang menemukan bahwa DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan 

memiliki hubungan yang negatif terhadap harga saham. Hubungan ini menunjukkan 

kesesuaian dengan teori yang ada dimana semakin rendah tingkat rasio DER berarti 

semakin baik kinerja manajemen perusahaan tersebut, karena lebih efisien dalam 

menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan, dalam hal ini perusahaan dapat 

meminimumkan tingkat hutang yang diterima untuk kegiatan perusahaan sehingga calon 
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investor akan tertarik menanamkan sahamnya dan pada akhirnya dapat meningkatkan 

harga saham perusahaan. 

 

4.3.3.  Pengaruh Return on Asset (ROA) Terhadap Harga Saham 

Profitabilitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas sering digunakan oleh 

manajer, investor dan analis untuk mengetahui tingkat pengembalian yang akan 

diperoleh manajemen atau perusahaan atas penghasilan yang didapat dari aktiva (Keown, 

2006). Sedangkan rasio profitabilitas sendiri adalah rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang 

digunakan adalah rasio Return on Asset (ROA). ROA diperoleh dari pembagian laba 

bersih dengan total aset perusahaan. ROA menggambarkan sejauh mana kemampuan 

asset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Semakin besar ROA 

menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat pengembalian semakin besar. 

Dengan kata lain, semakin tingginya hasil Return On Asset suatu perusahaan maka 

semakin meningkat pula daya tarik perusahaan tersebut bagi para calon investor. Daya 

tarik inilah yang menjadikan saham perusahaan tersebut diminati oleh para investor yang 

selanjutnya akan berdampak pada kenaikan harga saham tersebut di Pasar Modal. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel Return On Asset 

(ROA) memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0,0106 dibawah tingkat signifikansi 

sebesar 5%, artinya menolak Ho maka variabel ROA memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di BEI 

2008-2011. Hal ini membuktikan bahwa variabel Return on Asset menjadi pertimbangan 

bagi investor untuk mengambil keputusan investasi yang pada akhirnya dapat 
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mempengaruhi harga saham. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh  Novi Indriana (2009), Tiara Rachman Putri (2011),  dan Ricky Setiawan 

(2011) yang menemukan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham.  

 

4.3.4. Pengaruh Earning per Share (EPS) Terhadap Harga Saham 

Rasio nilai pasar menurut Brigham dan Houston (2006) adalah sekumpulan rasio 

yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba, arus kas, dan nilai buku per 

lembar sahamnya. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen 

perusahaan terhadap kondisi penerapan kebijakan yang akan dilaksanakan dan 

dampaknya pada masa yang akan datang dalam penelitian ini rasio pasar yang digunakan 

adalah rasio Earning per Share (EPS). Informasi Earning per share menunjukkan 

besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham biasa 

perusahaan. Apabila terdapat dividen saham preferen, maka Earning per Share dihitung 

dengan membagi laba bersih setelah dikurangi saham preferen jika ada dengan jumlah 

saham biasa yang beredar. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel Earning per Share 

(EPS) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0034 dibawah tingkat signifikansi sebesar 

5%, artinya menolak Ho maka variabel EPS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di BEI 2008-

2011. Hal ini membuktikan bahwa variabel Earning per Share menjadi pertimbangan 

bagi investor untuk mengambil keputusan investasi yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi harga saham. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Noer Sasongko & Nila Wulandari (2006), Wahyu Handoko (2008), Novi 
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Indriana (2009), Mohammad Nasir (2008), Faiq Shofi (2010), Deasy Rachmasari (2010), 

Angrawit Kusuma Wardani (2010), Masdaliyatul Lulukiyyah (2010), Tiara Rachman 

Putri (2011), Dwiatma Patriawan (2011) yang menemukan bahwa variabel EPS memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

 

4.3.5. Pengaruh Total Asset Turn Over (TATO) Terhadap Harga Saham 

Rasio aktivitas menurut Brigham dan Houston (2006) adalah serangkaian rasio 

yang mengukur seberapa efektif perusahaan telah mengelola aktivanya. Menurut Van 

Horne (2004) rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur keefektifan perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana suatu 

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menunjang aktivitas 

perusahaan, dimana penggunaan aktivitas ini dilakukan secara sangat maksimal dengan 

maksud memperoleh hasil yang maksimal. Menurut Keown (2006) Total Asset Turnover 

menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola neraca perusahaan dalam sisi 

asetnya yang ditunjukkan oleh jumlah penjualan yang dihasilkan per satu dolar asetnya. 

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan bekerja dengan efisien dan dengan 

aktiva semakin baik. Semakin efisien suatu perusahaan tentu saja memberikan signal 

positif bagi para investor untuk melakukan pembelian terhadap saham perusahaan 

tersebut yang pada akhirnya cenderung meningkatkan harga saham perusahaan yang 

bersangkutan.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel Total Asset 

Turnover (TATO) memiliki nilai probabilitasnya sebesar 0.6609 di atas tingkat 

signifikansi sebesar 5%, artinya menerima Ho maka variabel TATO tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam 

industri Consumer Good di BEI 2008-2011. Menurut Kasmir (2011) rata-rata industri 
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untuk Total Asset Turnover adalah 5 kali sedangkan rata-rata TATO perusahaan yang 

termasuk di dalam Industri Consumer Good di BEI tahun 2008-2011 adalah 1.349852 

kali menunjukkan perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer Good di BEI 

2008-2011 belum mampu memaksimalkan aktiva yang dimilikinya jika dibandingkan 

dengan industri lainnya. Hal ini yang menyebabkan TATO perusahaan yang termasuk di 

dalam Industri Consumer Good di BEI tahun 2008-2011 tidak mampu memberikan daya 

tarik bagi para investor yang pada akhirnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap harga sahamnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Dyah Ayuningtyas (2009) dan Irma Fitri Nur'aini (2007) yang 

menemukan bahwa variabel TATO tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham. 

 

4.3.6. Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset 

(ROA), Earning per Share (EPS), Total Asset Turn Over (TATO) Terhadap 

Harga Saham 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan, bahwa variabel Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Earning per Share (EPS), 

Total Asset Turn Over (TATO) memiliki nilai probabilitas F  bernilai 0,000000 jauh 

dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% yang berarti menolak Ho maka variabel CR, 

DER, ROA, EPS, dan TATO berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk di dalam Industri Consumer Good di BEI tahun 2008-2011. Hal ini 

menunjukan bahwa perubahan harga saham perusahaan yang termasuk di dalam Industri 

Consumer Good di BEI tahun 2008-2011 dipengaruhi oleh variabel CR, DER, ROA, 

EPS, dan TATO apabila dilakukan secara bersama-sama, sehingga cara ini layak 

digunakan untuk mengambil keputusan investasi.  
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4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Earning per Share (EPS), 

dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap harga saham perusahaan yang termasuk 

dalam industri Consumer Good tahun 2008-2011, terdapat beberapa hal yang bisa 

dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak manajerial, dan 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh dari rasio keuangan 

perusahaan terhadap perubahan harga saham pada yang termasuk dalam industri 

Consumer Good tahun 2008-2011. 

Penelitian ini mengambil perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer 

Good tahun 2008-2011 sebagai objek dari penelitian ini, dan didapatkan 28 perusahaan 

yang memenuhi kriteria dimana perusahaan tersebut selalu aktif diperdagangkan dan 

mempublikasikan laporan keuangannya selama periode penelitian. Secara umum 

penelitian ini mengacu pada kondisi empat tahun terakhir dengan melihat kondisi 

keuangan perusahaan (fundamental perusahaan) untuk dapat mengetahui perubahan 

harga saham pada Industri Consumer Good di BEI. 

Dalam menganalisa dan mengetahui kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan 

dengan melihat rasio keuangan perusahaan tersebut. Menurut Anoraga (2003) rasio 

keuangan dikelompokan menjadi lima jenis berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu ; Rasio 

Likuiditas yang menyatakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya 

dalam jangka waktu pendek, Rasio Solvabilitas yang menunjukan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, Rasio Aktivitas yang 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan harta yang dimilikinya, Rasio 

Profitabilitas yang menunjukan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan 
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keuntungan, dan Rasio Pasar yang menunjukan informasi penting perusahaan dan 

diungkapkan dalam basis per saham.  

Hasil penelitian terdahulu menemukan hasil yang bervariasi, hal ini dikarenakan 

perbedaan rentang waktu dan objek penelitian. Perbedaan inilah yang akhirnya 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai rasio keuangan 

terhadap harga saham. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu perusahaan yang termasuk dalam 

industri Consumer Good tahun 2008-2011 di BEI serta variabel rasio keuangan yang 

digunakan diambil dari tiap jenis rasio keuangan dengan tujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai rasio keuangan secara garis besar. Variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah Current Ratio (CR) mewakili rasio likuiditas, Debt to Equity Ratio 

(DER) mewakili rasio solvabilitas, Return on Asset (ROA) mewakili rasio profitabilitas, 

Earning per Share (EPS) mewakili rasio pasar, dan Total Asset Turnover (TATO) 

mewakili rasio aktivitas. 

Hasil analisis yang pada penelitian ini menemukan bahwa variabel Return on 

Asset (ROA) dan variabel Earning per Share (EPS) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer 

Good di BEI tahun 2008-2011 secara parsial. Dapat disimpulkan bahwa industri 

Consumer Good di BEI tahun 2008-2011 secara umum merupakan Industri yang mampu 

memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan dan mampu 

mengelola laba bersihnya dengan baik untuk mendatangkan keuntungan bagi 

perusahaan. Variabel ROA dan EPS yang meningkat akan mencerminkan prospek 

kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik dan dengan sendirinya informasi 

tersebut memberikan gambaran bahwa perusahaan akan memberikan tingkat keuntungan 
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yang semakin meningkat hal inilah yang pada akhirnya akan meningkatkan harga pasar 

saham perusahaan yang bersangkutan. 

Dari 5 variabel independen yang diteliti, terdapat 3 variabel yang secara parsial 

tidak signifikan terhadap variabel harga saham perusahaan yang termasuk dalam industri 

Consumer Good tahun 2008-2011 di BEI yaitu variabel Current Ratio (CR), Debt to 

Equity Ratio (DER), dan Total Asset Turnover (TATO). Variabel Current Ratio (CR) 

secara parsial terbukti memilki hubungan yang positif dan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham, hal ini menunjukkan dalam mengambil keputusan untuk 

berinvestasi pada perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good tahun 2008-

2011 di BEI variabel CR tidak dipertimbangkan. Dari perhitungan CR yang diperoleh 

dari laporan keuangan, industri Consumer Good periode 2008-2011 memiliki rata-rata 

CR sebesar 2.952511 kali yang menunjukkan setiap Rp.1,00; current liabilities 

perusahaan dijamin dengan Rp.2,95; dari current asset perusahaan.  

Dalam penelitian ini variabel DER secara parsial terbukti memiliki hubungan 

yang negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan yang 

termasuk dalam industri Consumer Good tahun 2008-2011 di BEI, hal ini menunjukkan 

dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan yang termasuk dalam 

industri Consumer Good tahun 2008-2011 di BEI variabel DER tidak dipertimbangkan 

oleh para investor. Hal ini diduga dikarenakan rata-rata DER perusahaan yang termasuk 

dalam industri Consumer Good tahun 2008-2011 di BEI sebesar 1.478797 kali 

menunjukan bahwa kreditor menyediakan Rp. 1,47; untuk setiap Rp.1,00; yang 

disediakan oleh pemegang saham, atau industri dibiayai oleh hutang sebesar 147% yang 

berarti secara umum perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good tahun 

2008-2011 masih menggantungkan pendanaan kepada pihak ketiga. Sedangkan 

hubungan DER dengan Harga Saham yang negatif menunjukan kesesuaian dengan teori 
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yang ada dimana semakin rendah tingkat rasio DER berarti semakin baik kinerja 

manajemen perusahaan tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya 

internal perusahaan.  

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa variabel Total Asset Turnover 

(TATO) berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good tahun 2008-2011 di BEI 

secara parsial, hal ini menunjukkan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada 

perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good tahun 2008-2011 di BEI 

variabel TATO tidak dipertimbangkan. Rata-rata TATO perusahaan yang termasuk 

dalam industri Consumer Good tahun 2008-2011 di BEI adalah 1.349852 kali 

menunjukan setiap Rp.1,00; aktiva perusahaan dapat menghasilkan Rp.1,34; penjualan. 

Hasil pengaruh yang signifikan variabel  ROA dan EPS dapat dijadikan bahan masukan 

bagi para investor sebagai variabel yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan berinvestasi pada perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good 

di BEI tahun 2008-2011. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan 

masukkan untuk mengelola kinerja keuangan perusahaan lebih baik lagi demi 

meningkatkan nilai perusahaan dalam mencapai tujuan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Current Ratio (CR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga 

Saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di BEI periode 

2008-2011. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel CR tidak menjadi pertimbangan 

utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang dilakukan pada 

saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di BEI periode 

2008-2011 dikarenakan informasi perubahan CR yang diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga 

saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di BEI periode 

2008-2011. 

2. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di BEI 

periode 2008-2011. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel DER tidak menjadi 

pertimbangan utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang akan 

dilakukan pada saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di 

BEI periode 2008-2011 dikarenakan informasi perubahan DER yang diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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perubahan harga saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di 

BEI periode 2008-2011. 

3. Variabel Return on Asset (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di BEI periode 

2008-2011. Semakin tinggi atau semakin besar ROA suatu perusahaan menunjukkan 

semakin efektif perusahaan tersebut dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya 

untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi 

hasil Return on Asset suatu perusahaan maka semakin meningkat pula daya tarik 

perusahaan tersebut bagi para calon investor untuk berinvestasi dan pada akhirnya 

mendorong harga saham akan mengalami peningkatan perusahaan yang termasuk 

dalam industri Consumer Good di BEI periode 2008-2011. 

4. Variabel Earning per Share (EPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di BEI periode 

2008-2011. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi nilai Earning per Share suatu 

perusahaan, menunjukkan bahwa saham perusahaan tersebut memiliki keuntungan 

yang semakin besar untuk setiap lembar sahamnya, keuntungan yang besar per lembar 

saham akan menimbulkan peningkatan permintaan terhadap saham perusahaan karna 

para investor akan melihat saham tersebut sebagai saham yang profitable, peningkatan 

permintaan tersebut pada akhirnya akan mendorong harga saham perusahaan yang 

termasuk dalam industri Consumer Good di BEI periode 2008-2011 meningkat. 

5. Variabel Total Asset Turnover (TATO) tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Harga Saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di 

BEI periode 2008-2011. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel TATO tidak 
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menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi 

pada saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di BEI periode 

2008-2011, dikarenakan informasi perubahan TATO yang diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga 

saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good di BEI periode 

2008-2011. 

6. Variabel Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), 

Earning per Share (EPS), dan Total Asset Turnover (TATO) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Harga Saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer 

Good di BEI periode 2008-2011. Hal ini menunjukan semakin baik rasio keuangan 

suatu perusahaan akan mendorong peningkatan harga saham perusahaan yang 

termasuk dalam industri Consumer Good di BEI periode 2008-2011 ditunjukkan 

dengan pengaruh signifikan pada peningkatan pada variabel Current Ratio (CR), 

Return on Asset (ROA), Earning per Share (EPS), Total Asset Turnover (TATO) dan 

penurunan pada variabel Debt Equity Ratio (DER) secara simultan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi investor dan calon investor, variabel Return on Asset dan Earning per Share bisa 

dijadikan bahan informasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi 

saham yang tepat, dikarenakan kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Harga Saham perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer 

Good di BEI periode 2008-2011. 
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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 perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good  

bisa menarik minat investor untuk berinvestasi yang nantinya dapat mendorong 

peningkatan pada harga sahamnya. 

3. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah rasio keuangan lainnya, 

karena sangat dimungkinkan rasio keuangan lain yang tidak dimasukkan penelitian ini 

berpengaruh terhadap perubahan harga saham. Selain itu dapat menambahkan  

variabel makro ekonomi seperti inflasi, suku bunga SBI, dan sebagainya, serta 

menambah rentang waktu penelitian yang lebih panjang juga dengan memperbesar 

sampel penelitian dan tidak hanya terbatas pada perusaahn sektor industri  Consumer 

Good tetapi mengambil perusahaan yang berbeda jenis, yaitu jasa atau bidang industri 

lain untuk melakukan analisis yang lebih baik dan akurat terhadap harga saham 

perusahaan. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I 

 

DATA YANG DIOLAH 

No. 
Kode 

Perusahaan 
Tahun CR DER ROA EPS TATO HS 

1 ADES 2008 0.51 2.56 -0.08 -26 0.70 464 

   2009 2.47 1.62 0.09 28 0.75 400 

   2010 1.52 2.25 0.10 54 0.68 626 

   2011 1.72 1.51 0.08 44 0.95 1154 

2 CEKA 2008 7.40 1.58 0.05 94 3.25 706 

   2009 4.92 0.89 0.09 166 0.00 1424 

   2010 1.67 1.75 0.03 99 0.84 1040 

   2011 1.69 1.03 0.12 324 1.50 1262 

3 DLTA 2008 3.8 0.33 0.12 5230 0.97 20600 

   2009 4.72 0.27 0.17 7900 0.98 71900 

   2010 6.36 0.20 0.20 8715 0.77 120000 

   2011 6.02 0.21 0.22 18949 0.81 139600 

4 INDF 2008 0.88 3.11 0.03 118 0.98 946 

   2009 1.16 2.45 0.05 236 0.92 4045 

   2010 2.04 1.34 0.06 336 0.81 4900 

   2011 1.91 0.70 0.09 571 0.85 4910 

5 MYOR 2008 2.19 1.32 0.07 256 1.34 996 

   2009 2.29 1.03 0.11 485 1.47 4105 

   2010 2.58 1.18 0.11 631 1.64 9860 

   2011 2.22 1.72 0.07 631 1.43 15320 

6 MLBI 2008 0.94 1.74 0.24 10551 1.41 56700 

   2009 0.66 8.46 0.34 16158 1.63 160520 

   2010 0.94 1.41 0.39 21021 1.57 270500 

   2011 0.99 1.30 0.42 24081 1.52 450000 

7 PSDN 2008 2.80 1.63 0.03 7 2.48 135 

   2009 1.56 1.45 0.09 23 1.67 110 

   2010 1.39 1.61 0.03 9 2.24 70 

   2011 1.56 1.04 0.06 17 2.96 245 

8 SKLT 2008 0.36 0.99 0.02 6 1.56 90 

   2009 4.17 0.73 0.07 19 1.41 150 

   2010 4.06 0.69 0.03 7 1.58 140 

   2011 3.45 0.74 0.03 9 1.61 140 

9 STTP 2008 1.23 0.72 0.01 4 1.00 140 
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   2009 1.69 0.36 0.07 31 1.14 265 

   2010 1.71 0.45 0.07 33 1.18 404 

   2011 1.04 0.91 0.05 33 1.10 636 

10 AISA 2008 0.87 1.60 0.03 17 0.48 371 

   2009 1.20 2.14 0.03 23 0.40 347 

   2010 1.29 2.34 0.04 45 0.36 730 

   2011 1.89 0.96 0.04 51 0.49 570 

11 ULTJ 2008 1.90 0.53 0.17 105 0.78 714 

   2009 2.12 0.45 0.04 21 0.93 630 

   2010 2.00 0.54 0.05 37 0.94 1036 

   2011 1.52 0.55 0.05 35 0.96 1168 

12 RMBA 2008 2.48 1.58 0.05 36 1.33 490 

   2009 2.66 1.45 0.01 4 1.41 378 

   2010 2.50 1.30 0.04 30 1.82 860 

   2011 1.12 1.82 0.05 42 1.59 902 

13 GGRM 2008 2.22 0.55 0.08 977 1.26 6240 

   2009 2.46 0.48 0.13 1796 1.21 26200 

   2010 2.70 0.44 0.13 2155 1.23 41940 

   2011 2.24 0.59 0.13 2577 1.07 54940 

14 HMSP 2008 1.44 1.00 0.24 889 2.15 10380 

   2009 1.88 0.69 0.29 1161 2.20 13750 

   2010 1.61 1.01 0.31 1465 2.11 25750 

   2011 1.75 0.90 0.42 3674 2.73 52830 

15 DVLA 2008 4.12 0.26 0.11 126 0.91 418 

   2009 3.06 0.41 0.09 129 1.11 725 

   2010 3.71 0.33 0.13 99 1.09 1022 

   2011 4.84 0.27 0.13 108 1.05 1780 

16 INAF 2008 1.33 2.25 0.01 2 1.53 72 

   2009 1.54 1.43 0.00 1 1.55 80 

   2010 1.55 1.36 0.02 4 1.43 77 

   2011 1.54 0.83 0.03 12 1.08 189 

17 KLBF 2008 3.33 0.38 0.12 70 1.38 126 

   2009 2.99 0.39 0.14 91 1.40 341 

   2010 4.40 0.23 0.18 127 1.45 608 

   2011 3.65 0.27 0.19 152 1.32 692 

18 KAEF 2008 2.11 0.53 0.04 10 1.87 126 

   2009 2.00 0.57 0.04 11 1.83 129 

   2010 2.42 0.49 0.08 25 1.92 152 

   2011 2.75 0.43 0.10 31 1.94 444 

19 MERK 2008 7.87 0.15 0.26 4403 1.70 31300 

   2009 5.04 0.23 0.34 6549 1.73 75000 

   2010 6.17 0.20 0.27 5303 1.83 94000 

   2011 7.57 0.18 0.40 10320 1.57 140000 
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20 PYFA 2008 1.64 0.42 0.02 4 1.21 50 

   2009 2.05 0.37 0.04 7 1.32 97 

   2010 2.94 0.30 0.06 8 1.40 121 

   2011 2.58 0.44 0.04 10 1.28 188 

21 SCPI 2008 0.89 23.88 0.04 1839 1.02 10800 

   2009 0.94 9.35 0.05 2997 1.38 36000 

   2010 0.91 18.50 -0.03 -2234 1.11 28000 

   2011 3.78 13.23 -0.08 -7061 0.87 42000 

22 TSPC 2008 1.35 0.29 0.11 71 1.22 463 

   2009 1.41 0.34 0.11 80 1.38 726 

   2010 3.37 0.36 0.14 109 1.43 1694 

   2011 3.08 0.40 0.14 130 1.36 2560 

23 TCID 2008 8.15 0.12 0.13 571 1.36 4720 

   2009 7.22 0.13 0.13 620 1.40 7750 

   2010 10.72 0.10 0.13 654 1.40 7720 

   2011 11.79 0.11 0.12 698 1.46 8600 

24 MRAT 2008 6.37 0.17 0.06 52 0.87 154 

   2009 7.15 0.16 0.06 49 0.95 399 

   2010 7.66 0.14 0.06 57 0.96 512 

   2011 6.27 0.18 0.07 65 0.96 568 

25 UNVR 2008 1.00 1.10 0.37 315 2.39 7940 

   2009 1.04 1.02 0.41 399 2.44 12240 

   2010 0.85 1.15 0.39 444 2.26 15730 

   2011 0.69 1.85 0.40 546 2.24 19850 

26 KICI 2008 6.88 0.30 0.03 22 1.08 125 

   2009 5.40 0.39 -0.06 -38 0.99 76 

   2010 7.71 0.34 0.03 24 0.94 200 

   2011 7.00 0.36 0.00 3 1.01 210 

27 KDSI 2008 1.20 1.13 0.01 14 2.22 98 

   2009 1.20 1.31 0.02 26 1.74 157 

   2010 1.27 1.18 0.03 42 2.01 194 

   2011 1.36 1.10 0.04 58 2.01 251 

28 LMPI 2008 2.36 0.42 0.01 3 0.58 89 

   2009 2.79 0.36 0.01 6 0.70 215 

   2010 1.76 0.51 0.00 3 0.66 222 

   2011 1.47 0.69 0.01 5 0.73 251 

 

 

 

 

 

PENGARUH RASIO..., SAFIRA PUTRI SOELEIMAN, Ma.-IBS, 2013



xxi 
 

LAMPIRAN II 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 CR DER ROA EPS TATO HS 
 Mean  2.952511  1.478797  0.105380  1430.009  1.349852  19133.74 
 Median  2.115260  0.694151  0.066339  61.50000  1.335121  710.0000 
 Maximum  11.78947  23.87500  0.415514  24081.00  3.246281  450000.0 
 Minimum  0.359571  0.104430 -0.081081 -7061.000  0.002104  50.20000 
 Std. Dev.  2.290861  3.184429  0.112795  4235.871  0.555575  56385.35 
 Skewness  1.546010  5.194512  1.366100  3.483015  0.721046  5.231879 
 Kurtosis  5.032870  31.90337  4.258684  16.27583  3.901220  35.47543 
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LAMPIRAN III 

 

UJI NORMALITAS 
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LAMPIRAN IV 

 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

 
 CR DER ROA LN_EPS TATO 

CR  1.000000 -0.267713  0.042961  0.188243 -0.085842 
DER -0.267713  1.000000 -0.043409  0.168278 -0.014638 
ROA  0.042961 -0.043409  1.000000  0.745122  0.381810 

LN_EPS  0.188243  0.168278  0.745122  1.000000  0.105974 
TATO -0.085842 -0.014638  0.381810  0.105974  1.000000 
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LAMPIRAN V 

 

UJI  WHITE 

 
Heteroskedasticity Test: White  

     F-statistic 0.994241     Prob. F(5,102) 0.4252 
Obs*R-squared 5.019015     Prob. Chi-Square(5) 0.4136 
Scaled explained SS 5.190975     Prob. Chi-Square(5) 0.3930 
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LAMPIRAN VI 

 

UJI LM 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
          

F-statistic 1.848776     Prob. F(7,95) 0.0868 
Obs*R-squared 12.94846     Prob. Chi-Square(7) 0.0734 
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LAMPIRAN V 

 

 

 

 

 

UJI CHOW 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 4.476055 (27,75) 0.0000 
Cross-section Chi-square 103.666911 27 0.0000 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

UJI HAUSMAN 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: Untitled    
Test cross-section random effects  

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

Cross-section random 17.611548 5 0.0035 
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LAMPIRAN VI 

REGRESI FIXED EFFECT 

Dependent Variable: LN_HS?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 03/07/13   Time: 00:20   
Sample: 2008 2011   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 28   
Total pool (unbalanced) observations: 108  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.478021 0.564276 7.935865 0.0000 

CR? 0.067953 0.059813 1.136089 0.2595 
DER? -0.044282 0.040071 -1.105096 0.2727 
ROA? 5.812013 2.216081 2.622653 0.0106 

LN_EPS? 0.392954 0.129854 3.026120 0.0034 
TATO? 0.080192 0.182066 0.440456 0.6609 

Fixed Effects (Cross)     
_ADES--C -0.076976    
_CEKA--C -0.202954    
_DLTA--C 1.668910    
_INDF--C 0.931424    

_MYOR--C 0.869404    
_MLBI--C 1.755384    
_PSDN--C -1.185954    
_SKLT--C -0.997426    
_STTP--C -0.335003    
_AISA--C 0.106101    
_ULTJ--C 0.190282    
_RMBA--C 0.329673    
_GGRM--C 1.787228    
_HMSP--C 0.506731    
_DVLA--C -0.592729    
_INAF--C -0.601132    
_KLBF--C -1.669988    
_KAEF--C -1.052442    
_MERK--C 0.874026    
_PYFA--C -1.084365    
_SCPI--C 2.681807    
_TSPC--C -0.228953    
_TCID--C 0.364457    
_MRAT--C -1.047726    
_UNVR--C 0.175572    
_KICI--C -0.983631    
_KDSI--C -1.058855    
_LMPI--C -0.047112    

     
      
 Effects Specification   
     
      

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.968900     Mean dependent var 7.228726 

Adjusted R-squared 0.955631     S.D. dependent var 2.306022 
S.E. of regression 0.485739     Akaike info criterion 1.640176 
Sum squared resid 17.69565     Schwarz criterion 2.459716 
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Log likelihood -55.56949     Hannan-Quinn criter. 1.972469 
F-statistic 73.01880     Durbin-Watson stat 1.615109 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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