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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). 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laju pertumbuhan populasi dan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia 

mendorong kesejahteraan masyarakat di Indonesia mengalami peningkatan.  Salah satunya 

berdampak pada berkembangnya peluang berinvestasi di Indonesia melalui pasar modal. 

Pasar modal merupakan sarana intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana  

(surplus unit) dengan pihak yang mengalami kesulitan dana (deficit unit). Salah satu industri 

yang tercatat di pasar modal Indonesia (BEI) adalah industri Consumer Good yang 

merupakan objek dalam penelitian ini selama periode 2008-2011. Industri ini terdiri dari 

perusahaan yang meproduksi barang konsumen yang diklasifikasikan oleh BEI ke dalam 5 

katagori sub-sektor yaitu Food and Beverages, Tobbaco Manufacturers, Pharmaceuticals, 

Cosmetics and Household, dan Houseware  dimana tren pasar Consumer Good  terdorong 

meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan di Indonesia.  
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Dalam berinvestasi di pasar modal investor harus menghadapi berbagai risiko 

investasi, salah satu cara menganalisa keputusan berinvestasi yang tepat adalah dengan 

melakukan analisis laporan keuangan yang digunakan untuk melihat hasil kinerja perusahaan 

yang digambarkan dengan ukuran tertentu, dimana ukuran yang umum digunakan adalah 

rasio keuangan. Rasio keuangan menurut Van Horne (2004) 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. 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 (Kasmir, 2011). 

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk melihat pengaruh rasio keuangan 

terhadap harga saham seperti 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 berikutnya 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. 

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.   

1.2. 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 
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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. 

 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang diteliti 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. 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dari masalah yang sudah dipaparkan sebelumya dan sebagai pengembangan dari penelitian 

terdahulu, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk membuktikan dan menguji bahwa variabel CR mempunyai pengaruh terhadap harga 

saham perusahaan industri Consumer Good 2008-2011. 

2. Untuk membuktikan dan menguji bahwa variabel DER mempunyai pengaruh terhadap 

harga saham perusahaan industri Consumer Good 2008-2011. 

3. Untuk membuktikan dan menguji bahwa variabel ROA mempunyai pengaruh terhadap 

harga saham perusahaan industri Consumer Good 2008-2011. 

4. Untuk membuktikan dan menguji bahwa variabel EPS mempunyai pengaruh terhadap 

harga saham perusahaan industri Consumer Good 2008-2011. 

5. Untuk membuktikan dan menguji bahwa variabel TATO mempunyai pengaruh terhadap 

harga saham perusahaan industri Consumer Good 2008-2011. 

6. Untuk membuktikan dan menguji apakah CR, DER, ROA, EPS dan TATO secara simultan 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap harga saham perusahaan industri 

Consumer Good 2008-2011. 
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II. LANDASAN TEORI 

2.1. 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. 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 acuan untuk memberikan 

gambaran strategi terbaik dalam berinvestasi bagi para investor di pasar modal. 

 

2.2. Efisiensi 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. 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 karna 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, karna udah 

tercermin pada harga saat ini.  

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.  

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.  

 

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

melakukan penelitian untuk Bursa Efek Jakarta mengenai efisiensi pada tahun 1988. Hasilnya 

menyatakan bahwa terjadi peningkatan efisiensi pada bentuk lemah. Selanjutnya, Suad 
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Husnan (1992) 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 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 

Nasruldin tahun 2011 menemukan bahwa pada tahun 2009-2010 Bursa Efek Indonesia 

efisien dalam bentuk lemah.  

 Dari beberapa penelitian diatas menunjukan 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). 

 

2.3. Analisa Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah suatu alat dengan mana informasi dikumpulkan dan 

diproses dalam akuntansi keuangan yang dikomunikasikan secara periodik kepada para 

pemakainya (Harahap, 2008:117). Tujuan dari laporan keuangan menurut Standar Akuntansi 

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. Laporan keuangan menurut Tandelilin (2010) terbagi 

menjadi tiga jenis, yaitu; Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Arus Kas. 

Analisis laporan keuangan sendiri menurut Subramanyam (2012:4) adalah aplikasi 

dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang 

berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfat dalam analisis bisnis.  

Untuk melakukan analisis ini dan untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan, pihak-pihak 

yang berkepentingan dapat melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan 

suatu perusahaan. 

Menurut Keown (2006) rasio keuangan adalah pengulangan data akuntansi secara 

relatif untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Rasio 

keuangan dikelompokan menjadi lima jenis berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu (Anoraga, 

2003) : 

1. Rasio Likuiditas, yang menyatakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya dalam jangka waktu pendek. Rasio likuiditas ini terdiri dari current ratio, 

quick ratio, dan net working capital. 

2. Rasio Solvabilitas, menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka panjang. Rasio solvabilitas ini terdiri dari debt ratio, debt to equity ratio, long-term 
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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 Profitabilitas, menunjukan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Rasio Profitabilitas ini terdiri dari gross profit margin, net profit margin, 

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

4. Rasio Pasar, menunjukan informasi penting perusahaan dan diungkapkan dalam basis per 

saham. Rasio ini terdiri dari price earning ratio, earning per share, price to book value, 

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

5. Rasio Aktivitas, menunjukan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan harta yang 

dimilikinya. Rasio aktivitas ini terdiri dari inventory turnover, average collection period, 

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

inventory. 

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah 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. Current Asset (CR) 

Current Ratio menggambarkan likuiditas suatu perusahaan. CR diperoleh dengan 

membagi total aktiva lancar perusahaan dengan total kewajiban lancar perusahaan. Secara 

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

CR = 
             

                   
 

 

 2.3. Debt Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio 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 perusahaan. Secara matematis menurut Van Horne (2004) DER dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

DER = 
                 

             
 

 

2.4. Return on Asset (ROA) 

Return On Asset menggambarkan sejauh mana kemampuan asset-aset yang dimiliki 

perusahaan bisa menghasilkan laba bagi perusahaan. ROA merupakan hasil dari pembagian 

laba bersih sebelum bunga dan pajak dengan jumlah asset perusahaan. Secara matematis 

ROA menurut Keown (2005) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

ROA = 
                 

            
x 100% 
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2.5. Earning per Share (EPS) 

Earning per Share menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan 

bagi semua pemegang saham biasa perusahaan. Nilai EPS 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 = 
           –                   

                                           
 

2.6. 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. 

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

TATO = 
     

           
 

 

2.7. Harga Saham 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012) harga saham terbentuk karena adanya 

permintaan dan penawaran atas saham. 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). 

 

2.8. Keterkaitan Antar Variabel 

2.8.1. Keterkaitan Antara Variabel Current Ratio Dengan Harga Saham 

Semakin besar Current Ratio (CR) yang dimiliki perusahaan maka semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang ketika jatuh tempo tiba. 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 perusahaan tersebut di 

pasar modal.  

 

2.8.2. Keterkaitan Antara Variabel Debt to Equity Ratio Dengan Harga Saham 

Debt to Equity Ratio (DER) yang tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan 

permodalan perusahaan terhadap pihak luar artinya semakin besar (Van Horne, 2004). 

Dengan demikian apabila DER perusahaan tinggi akan menyebabkan minat investor untuk 

berinvestasi jadi berkurang karena laba perusahaan akan dialokasikan untuk membayar bunga 

hutang perusahaan terlebih dahulu dibandingkan untuk membagikan dividen bagi para 

pemegang saham, hal ini menyebabkan harga saham perusahaan cenderung mengalami 

penurunan di pasar modal.  
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2.8.3. Keterkaitan Antara Variabel Return on Asset Dengan Harga Saham 

Return on Asset (ROA) yang tinggi menunjukkan semakin efektif perusahaan tersebut 

dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba perusahaan. Dengan 

kata lain, semakin tinggi ROA semakin besar 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.  

 

2.8.4. Keterkaitan Antara Variabel Earning per Share Dengan Harga Saham 

Semakin tinggi nilai Earning per Share (EPS) 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 karena para investor akan melihat saham tersebut 

sebagai saham yang profitable, peningkatan permintaan tersebut pada akhirnya akan 

mendorong harga saham cenderung meningkat di pasar modal. 

 

2.8.5. Keterkaitan Antara Variabel Total Asset Turnover Dengan Harga Saham 

Semakin tinggi rasio Total Asset Turnover (TATO) suatu perusahaan menunjukkan 

semakin efisien perusahaan tersebut mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan 

penjualan. Semakin efisien suatu perusahaan tentu saja memberikan pertanda positif bagi 

para investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut yang pada akhirnya cenderung 

meningkatkan harga saham perusahaan yang bersangkutan. 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Sejumlah penelitian terdahulu yang memuat beberapa atau sebagian dari variabel 

dalam penelitian ini sudah pernah dilakukan dan menemukan hasil yang berbeda-beda. 

Ringkasan beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini : 

 

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Judul Masalah Hasil Penelitian 

1. 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 

(Angrawit Kusuma Wardani, 

2010) 

Apakah terdapat 

pengaruh signifikan 

antara EPS, PER, ROE, 

FL, DER, CR, dan 

ROA terhadap Harga 

saham secara simultan 

dan parsial ? 

a) Secara Simultan EPS, PER, 

ROE, DER, dan ROA 

berpengaruh 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 Apakah secara parsial a) Secara Simultan EPS, Tingkat 
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Bunga dan DER terhadap 

Harga Saham Perusahaan 

Properti yang Terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta. 

(Mohammad Nasir, 2008) 

maupun simultan 

variabel EPS, Tingkat 

Bunga, dan DER 

memiliki pengaruh 

terhadap harga saham 

perusahaan properti di 

BEI ?  

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 

secara simultan EPS, 

parsial dan 

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, TATO 

tidak berpengaruh signifikan 

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 

Apakah terdapat 

pengaruh secara parsial 

atau simultan antara 

a) Tidak terdapat pengaruh baik 

secara parsial ataupun simultan 

antara ROA, DER, TATO 
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Perusahaan Makanan dan 

Minuman di BEI Periode 

2003-2008. 

 

(Dyah Ayuningtyas, 2009) 

ROA, DER, TATO 

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) 

 

2.10. Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.1. Rerangka Pemikiran 

               

 
(Sumber: Olahan penulis) 

 

2.11. Hipotesa 

 

a. H01 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CR terhadap harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 

2008-2011. 

Ha1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara CR terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. 

b. H02 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DER terhadap harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 

2008-2011. 

Ha2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara DER terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. 
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c. H03: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ROA terhadap harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 

2008-2011. 

Ha3: Terdapat pengaruh yang signifikan antara ROA terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. 

d. H04 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara EPS terhadap harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 

2008-2011. 

Ha4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara EPS terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. 

e. H05 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara TATO terhadap harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 

2008-2011. 

Ha5 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara TATO terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam Industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. 

f. H06 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ROA, DER, CR, EPS, dan TATO 

secara simultan terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer 

Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. 

Ha6 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara antara ROA, DER, CR, EPS, dan TATO 

secara simultan terhadap harga saham perusahaan yang termasuk dalam Industri Consumer 

Good di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Teknik Penghimpunan Data 

Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel dalam penelitian ini adalah metode 

purposive sampling dimana sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu (Sekaran, 

2010). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang termasuk 

dalam industri Consumer Good yang tidak pernah delisting di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2008–2011 dan perusahaan memiliki informasi tentang harga saham (closing price) 

per tahun serta memberikan informasi keuangan secara kontinyu yang diaudit dan dapat 

diakses selama periode 2008–2011 yang berkaitan dengan pengukuran variabel penelitian 

yang diperlukan. Dari 37 perusahaan yang termasuk dalam industri Consumer Good pada 

tahun 2008-2011 diperoleh 28 perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. 

 

3.2. Jenis Data dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari website resmi BEI, Laporan keuangan perusahaan yang diteliti, 

dan Factbook yang diterbitkan oleh BEI dalam kurun waktu 4 tahun yaitu 2008-2011, dan 

juga dari berbagai website yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan untuk penelitian 

ini. 

 

3.3. Oprasionalisasi Variabel 

 mengetahui lebih mendalam mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini :  
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Tabel 3.1.  Definisi Oprasionalisasi Variabel  

Variable Definisi Skala 

Statistik 

Alat Ukur 

Harga 

Saham 

Harga saham terbentuk karena adanya 

permintaan dan penawaran atas 

saham.  

(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) 

DER Debt to Equity Ratio (DER) 

merupakan  rasio yang menunjukkan 

batasan dimana perusahaan didanai 

oleh hutangnya. (Van Horne, 2004) 

Rasio DER = 
                 

             
 

 

( Van Horne, 2004) 

ROA Return on Asset merupakan 

pengukuran sejauh mana kemampuan 

asset-aset yang dimiliki perusahaan 

bisa menghasilkan laba. (Eduardus 

Tandelilin, 2010) 

Rasio ROA = 
                 

            
x 100% 

 

(Keown, 2005) 

 

EPS Earning per Share merupakan 

pengukuran kemampuan perusahaan 

dalam memberikan keuntungan 

kepada pemegang sahamnya. 

(Eduardus Tandelilin, 2010) 

Rasio EPS = 

           –                   

                                   
 

 

(Keown, 2006) 

 

TATO Total Asset Turnover 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) 

 

3.4. Teknik Analisa Data 

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data yang dikumpulkan secara 

cross section dan diikuti pada periode waktu tertentu atau yang disebut dengan data panel. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi 

klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 
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autokorelasi. Kemudian dilakukan permodelan data panel, uji regresi berganda, dan 

pengujian hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t (parsial), uji F (simultan), dan 

uji koefisien determinasi (R
2
). Dalam menganalisa penulis menggunakan software EViews 

yang sering digunakan untuk penelitian analisa statistika dan ekonometrika. 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 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) 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk nilai rata-rata dari variabel CR, DER, 

ROA, EPS, TATO dan Harga Saham (HS) pada perusahaan yang termasuk industri 

Consumer Good tahun 2008-2011 adalah 2.952511; 1.478797; 0.105380; 1430.009; 

1.349852; 19133.74. Sedangkan untuk nilai minimum CR, DER, ROA, EPS, TATO dan HS 

adalah  0.359571; 0.104430; -0.081081; -7061.000; 0.002104; 50.20000 dan untuk nilai 

maksimum adalah  11.78947; 23.87500; 0.415514; 24081.00; 3.246281; 450000.0. Dengan 

standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu  2.290861; 3.184429; 0.112795; 4235.871; 

0.555575; 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.uji Jarque-Bera. 

 

4.2. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau 

tidak. Dari hasil uji normalitas penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera, nilai probablitas 

statistik uji Jarque- Berra sebesar 0,502023 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. 

Artinya bahwa data berdistribusi normal. 

 

4.3. Uji Asumsi Klasik 

4.3.1. Uji Multikolinieritas  

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel 

bebas. Berdasarkan nilai matriks korelasi tidak korelasi yang nilainya diatas 0,85. 
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4.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan 

menggunakan uji white 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. 

4.3.3 Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota observasi 

satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Dengan menggunakan Breusch-Godfrey atau 

uji Lagrange-Multiplier diperoleh nilai probabilitas dari Obs*R-Square sebesar 0,0734 yang 

dimana nilai tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (0,0734 > 0,05) yang artinya terima Ho 

atau tidak ada autokorelasi. 

4.4. Penentuan Model Regresi Data Panel 

4.4.1. Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Berdasarkan uji Chow nilai F hitung sebesar 4,476055 lebih besar dari F tabel dengan 

signifikansi 0,05, df1 = 27, df2 =75 sebesar 1,634843. Selain itu cross-section F sebesar 

0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak yang artinya model yang digunakan ialah 

model Fixed effect. Dilanjutkan dengan uji Hausman diperoleh nilai statistik 17,611548 lebih 

besar dari 11,070 (nilai Chi-Square tabel). Selain itu 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. 

 

4.4.2. Analisis Regresi Berganda 

 

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 
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Berdasarkan tabel di atas maka bentuk persamaan regresi data panel yang terbentuk 

adalah sebagai berikut: 

     ̂                                                  

                                

 

 

4.5. Pengujian Hipotesis 

4.5.1. Uji t (parsial) 

Dari hasil uji t dan tabel regresi data panel ditemukan pengaruh dan hubungan variabel CR, 

DER, ROA, LNEPS, dan TATO terhadap Harga Saham (LNHS) pada perusahaan di 

industri Consumer Good tahun 2008-2011 sebagai berikut: 

 

 a. CR berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap LNHS. Dimana nilai 

probabilitas CR 0,2595 yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi (0,05) artinya H01 

diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Tiara Rachman Putri (2011), Achmad Syaiful 

Susanto (2012), dan Masdaliyatul Lulukiyyah (2010).  

 

b. DER berhubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap LNHS. Dimana nilai 

probabilitas DER 0,2727 yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi (0,05) artinya H02 

diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mohd. Ihsan (2009), Novi Indriana (2009), 

dan Dwiatma Patriawan (2011).  

 

c. ROA berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap LNHS. Dimana nilai 

probabilitas ROA 0,0106 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05) artinya H03 

ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Indriana (2009), 

Angrawit Kusuma Wardani (2010), dan Tiara Rachman Putri (2011). 

 

d. LNEPS berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap LNHS. Dimana nilai 

probabilitas LNEPS 0,0034 yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05) artinya H04 

ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noer Sasongko & Nila 

Wulandari (2006), Wahyu Handoko (2008), Novi Indriana (2009), Mohammad Nasir 

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

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

Patriawan (2011). 

 

e. TATO berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap LNHS. Dimana nilai 

probabilitas TATO 0,6609 yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi (0,05) artinya H05 

diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dyah Ayuningtyas (2009) dan Irma Fitri 

Nur'aini (2007). 

 

4.5.2. Uji F (Simultan) 

Dari hasil uji F nilai dari probabilitas (F-statistics) 0,000000 dimana 0,000000 lebih 

kecil dari tingkat signifikansi (0,05) artinya H06 ditolak. Hasil ini menunjukan bahwa 

variabel CR, DER, ROA, LNEPS, TATO secara simultan memiliki pengaruh terhadap LNHS 
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pada perusahaan yang termasuk industri Consumer Good di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2011. 

 

4.5.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Hasil koefisien determinasi pada penelitian ini adalah 0.955631 atau 95,5631%. Hal ini 

menunjukan variabel Harga Saham (LNHS) dipengaruhi oleh variabel CR, DER, ROA, 

LNEPS, dan TATO sebesar 95,5631%. 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. 

 

 

4.6. Implikasi Manajerial 

Terdapat berbagai cara dalam menganalisa dan mengetahui kinerja suatu perusahaan 

diantaranya 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 Profitabilitas 

yang menunjukan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, Rasio Pasar 

yang menunjukan informasi penting perusahaan dan diungkapkan dalam basis per saham, dan 

Rasio Aktivitas yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan harta yang 

dimilikinya. 

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham 

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 
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dengan sendirinya informasi tersebut memberikan gambaran bahwa perusahaan akan 

memberikan tingkat keuntungan yang semakin meningkat hal inilah yang pada akhirnya akan 

meningkatkan daya tarik bagi para investor untuk membeli saham perusahaan yang pada 

akhirnya mendorong peningkatan pada harga 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 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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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 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 

perusahaan. Hal ini menandakan bahwa semakin tingginya 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 
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2008-2011. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel TATO tidak 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 

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 pada perusahaan yang terdaftar di industri Consumer Good di BEI pada tahun 

2008-2011. 

2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan masukkan untuk mengelola kinerja 

keuangan perusahaan lebih baik lagi demi meningkatkan nilai perusahaan dalam mencapai 

tujuan perusahaan yang terdaftar di industri Consumer Good di BEI pada tahun 2008-

2011. 

3. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah rasio keuangan lainnya yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini maupun variabel makro karena sangat dimungkinkan 

variabel lain yang tidak dimasukkan penelitian ini berpengaruh terhadap perubahan harga 

saham perusahaan yang terdaftar di industri Consumer Good di BEI pada tahun 2008-

2011. 
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