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ABSTRAK 

 

Harga saham merupakan cerminan keberhasilan manajemen perusahaan 

dalam menjalankan operasional perusahaan. Current Ratio (CR) merupakan rasio 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek dengan menggunakan aktiva lancarnya, dan Debt To Asset Ratio (DAR) 

merupakan ratio hutang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang, sedangkan Return on Equity (ROE) merupakan 

rasio yang mengukur tingkat laba dibandingkan dengan ekuitas saham biasa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) 

Debt To Asset Ratio (DAR) dan Return on Equity (ROE) terhadap harga saham.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertanian yang 

terdaftar di dalam terdaftar di ISSI periode tahun 2013-2016 sebanyak 14 

perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya ada 6 perusahaan. 

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan purposive 

sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CR, dan DAR secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Untuk variabel ROE secara 

parsial berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Sedangkan secara 

simultan variabel CR, DAR, dan ROE memiliki pengaruh signifikan terhadap 

harga saham. Serta berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 

besarnya nilai Adjusted R
2
 dalam model regresi sebesar 0.470 atau 47 %. 

sedangkan sisanya sebesar 53 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam model regresi. 

 

Kata kunci: Current Ratio (CR),  Debt To Asset Ratio (DAR),  Return on 

Equity (ROE) dan harga saham 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Harga saham merupakan cerminan keberhasilan manajemen perusahaan 

dalam menjalankan operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja 

baik akan memungkinkan sahamnya akan diminati oleh investor. Permintaan 

saham yang semakin meningkat mampu meningkatkan harga saham suatu 

perusahaan sehingga harga saham yang semakin meningkat dapat dijadikan 

indikator didalam manganalisis kinerja keuangan perusahaan.
1
 

Rasio yang digunakan untuk penelitian ini adalah rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Current Ratio(CR). Alasan mengunakan rasio ini karena 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek.
2
Sedangkan rasio solvabilitas yang digunakan adalah Debt to Asset Ratio 

(DAR) alasan menggunakan rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar 

aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Dan rasio profitabilatas yang digunakan 

adalah Return On Equity (ROE), alasan menggunakan rasio ini adalah untuk 

mengukur tingkat laba dibandingkan dengan ekuitas saham biasa. 

Fenomena ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di satu sisi, perusahaan 

harus dapat menghasilkan keuntungan untuk dapat menutupi kewajiban terhadap 

                                                
1 Reina Damayanti, Reva Maria Vallanti, “ Pengaruh Debt To Asset Ratio, Debt To Equity 

Ratio, Return On Asset Dan Profit Margin Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Indeks LQ-

45 DI BURSA EFEK INDONESIA”.jurnal media wahana ekonomika, vol 13, no. 1, april 2016 : 

16-36 (tidak diterbitkan) 
2 Fahmi, irham,Analisis Kinerja Keuangan, (Bandung: ALFABETA, CV, 2014), hlm. 71. 



 

 

 

 

para pemengang saham dan untuk menghindari melakukan pinjaman kepada pihak 

eksternal demi kelangsungan hidup perusahaan.  

Seperti yang terjadi dalam perkembangan pada sektor pertanian dalam 

kelompok ISSI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. 

Adapun besarnya rata-rata CR, DAR, dan ROE pada perusahaan sektor pertanian 

dalam kelompok Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Rata-rata CR, DAR, dan ROE perusahaan pada sektor pertanian 

kelompok ISSI, 2013-2015 

(Dalam persen) 

Tahun 
Variabel 

CR DAR ROE 

2013 253,15 0,33 4,97 

2014 248,17 0,34 6,8 

2015 121,46 0,35 3,84 

Sumber: data diolah (www.idx.co.id), 2017 

 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa Current Ratio (CR), Debt to 

Asset Ratio(DAR)dan Return on Equity (ROE)menunjukkan kondisi yang 

fluktuasi pada perusahaan di sektor pertanian kelompok Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 

Pada tahun 2013 Current Ratio (CR) senilai 253,15% dan mengalami 

penurunan pada tahun 2014 sebesar 248,17% dan  mengalami penurunan kembali 

pada tahun 2015 sebesar 121,46%. KemudianDebt to Asset Ratio (DAR) nilainya 

pada tahun 2013 sebesar 0,33 dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 

0,34 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar  0,35. Dan juga 

Return on Equity (ROE) pada tahun 2013 nilainya sebesar 4,97% dan mengalami 

http://www.idx.co.id/


 

 

 

 

kenaikan pada tahun 2014 sebesar 6,8% dan pada tahun 2015 mengalami 

penurunan sebesar 3,84%. 

Adapun besarnya rata-rata harga saham pada perusahaan sektor pertanian 

dalam kelompok Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut: 

Grafik 1.1 

Rata-rata harga saham perusahaan sektor pertanian kelompok ISSI 

tahun 2013-2015 

 

Sumber: data diolah (www.idx.co.id), 2017 

 

Dari grafik di atas terlihat bahwa perkembangan harga saham perusahaan 

pada sektor pertanian kelompok ISSI tahun 2013-2015 mengalami fluktuasi. 

Besarnya harga saham tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebersar 5,277, sedangkan 

harga saham terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 4,015. 

Alasan meneliti sektor pertanian adalah karena sektor pertanian masih 

memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Ada empat hal yang 

dapat dijadikan alasan, yaitu: (1) ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya 

sangat tergantung pada pertumbuhan output di bidang pertanian, baik dari sisi 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2013 2014 2015

harga saham 

harga saham

http://www.idx.co.id/


 

 

 

 

permintaan maupun penawaran sebagai sumber bahan baku bagi keperluan 

produksi disektor-sektor lain seperti industri manufaktur dan perdagangan; (2) 

pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan 

domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor lainnya; (3) sebagai suatu sumber 

modal untuk investasi disektor-sektor ekonomi lainnya; (4) sebagai sumber 

penting bagi surplus perdagangan (sumber devisa). 

Adapun research gaptentang penelitian pengaruh Current Ratio (CR), Debt 

To Asset Ratio (DAR) dan Return on Equity (ROE) terhadapHargaSaham 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. 

Tabel 1.2 

Research gap CR terhadap Harga Saham 

Pengaruh CR 

terhadap Harga 

Saham 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh 

positif antara CR 

terhadap Harga Saham 

-Indra Setiawan 

(2014) 

Terdapat pengaruh 

negatif antara CR 

terhadap Harga Saham 

-Yulia Wingsih (2013) 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2017 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Indra Setiyawan (2014) yang 

berjudul Pengaruh Current Ratio, Inventory Turnover, Time Interest Earned Dan 

Return On Equity terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Current Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham yang dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,676, nilai 

thitung (2,469) > ttabel (1,675), dan Return On Equity berpengaruh positif dan 



 

 

 

 

signifikan terhadap harga saham, dan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham.
3
 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Wingsih (2013) hasil 

penelitian menunjukkan bahwa CR dan ROA secara parsial berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap harga saham dan DER secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham. 

Tabel 1.3 

Research gap DAR terhadap Harga Saham 

Pengaruh DAR 

terhadap Harga 

Saham 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh 

positif antara DAR 

terhadap Harga Saham 

 -Ajeng Mirna 

Puspitasari (2015) 

Terdapat pengaruh 

negatif antara DAR 

terhadap Harga Saham 

- Reina Damayanti, 

Reva Maria Valianti 

(2016) 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2017 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ajeng Mirna Puspita Sari (2015) 

diketahui bahwa CR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap hargasaham, 

variabel Debt to Asset Ratio (DAR) secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hargasaham, dan juga variabel Return on Equity (ROE) 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, secara simultan Current 

Asset (CR), Debt to Asset Ratio (DAR) dan Return on Equity (ROE) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Reina Damayanti, Reva Maria 

Valianti (2016) bahwa variabel debt to asset rasio (DAR), DER, ROA, dan NPM 

                                                
3Indra Setiyawan , “Pengaruh Current Ratio, Inventory Turnover, Time Interest Earned 

Dan Return On Equity terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI periode 2009-2012”. (tidak diterbitkan) 



 

 

 

 

dalam penelitian ini disimpulakan bahwa variabel independen tersebut secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan dari nilai 

Fhitung sebesar 29,148 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari α (0,05). 

Dari hasil uji signifikan secara (uji-t), variabel DAR berpengaruh negatif terhadap 

harga saham. Hal ini dapat dilihat dari hasil regresi yang menunjukkan nilai 

signifikan sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0.05) artinya H0 ditolak dan Ha diterima, 

bahwa secara parsial ada pengaruh variabel DAR terhadap harga saham. 

 

Tabel 1.4 

Research gap ROE terhadap Harga Saham 

Pengaruh ROE 

terhadap Harga 

Saham 

Hasil Penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruh 

positif antara ROE 

terhadap Harga Saham 

- Hendra Adhitya 

Wicaksono (2013) 

Terdapat pengaruh 

negatif antara ROE 

terhadap Harga Sahamz 

- Ajeng Dewi 

Kurnianto (2013) 

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2017 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hendra Adhitya Wicaksono (2013) 

yang berjudul Pengaruh Current Ratio, Debt To Asset Ratio, Total Asset 

Turnover, Return On Equity, Suku Bunga, Kurs Valuta Asing, Inflasi, Dank As 

Dividen Terhadap Harga Saham Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang 

Terdaftar Di Bei Periode 2009-2011, hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan 

signifikan Current Ratio terhadap harga saham, variabel Debt To Asset Ratio 

terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham, variabel 

total asset turnover terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, 

variabel Return On Equity terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap harga 



 

 

 

 

saham. Secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham.  

Sedangkan Menurut Ajeng Dewi Kurnianto (2013) Dalam penelitianya yang 

bejudul “Analisis Pengaruh EPS, ROE, DER, dan CR Terhadap Harga Saham 

Dengan Per Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Saham Indeks Lq45 

Periode 2009-2011 Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia) “ memiliki hasil 

bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Return On Equity (ROE) 

dan Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap harga saham. Current Ratio (CR) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap harga saham. 

Melihat fenomena hargasaham perusahaan pada sektor pertanian dalam 

kelompok Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2016, serta adanya beberapa penelitianterdahulu yang saling 

bertentangan, maka judul penelitian ini adalah : “PENGARUH CURRENT 

RATIO (CR), DEBT TO ASSET RATIO (DAR) DAN RETURN ON 

EQUITY (ROE) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PADA 

SEKTOR PERTANIAN DALAM KELOMPOK INDEKS SAHAM 

SYARIAH SYARIAH (ISSI)” 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh Current Ratio (CR) terhadap harga saham 

perusahaan pada sektor pertanian dalam kelompok Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) tahun 2013-2016? 

2. Bagaimana pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap harga saham 

perusahaan pada sektor pertanian dalam kelompok Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) tahun 2013-2016? 

3. Bagaimana pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap harga saham 

perusahaan pada sektor pertanian dalam kelompok Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) tahun 2013-2016? 

4. Bagaimana pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR) dan  

Return on Equity (ROE)terhadap harga saham perusahaan pada sektor 

pertanian dalam kelompok Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 

2013-2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Current Ratio  (CR) terhadap 

harga saham perusahaan pada sektor pertanian dalam kelompok Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2013-2016 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR)  

terhadapharga saham perusahaan pada sektor pertanian dalam kelompok 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2013-2016 



 

 

 

 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap 

harga saham perusahaan pada sektor pertanian dalam kelompok Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2013-2016 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Asset 

Ratio (DAR) dan  Return on Equity (ROE)terhadap harga saham 

perusahaan pada sektor pertanian dalam kelompok Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) tahun 2013-2016 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan 

dan pemahaman mendalam tentang pasar modal, khususnya mengenai 

rasio keuangan Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR) dan Return 

on Equity (ROE) terhadap Harga Saham. 

2. Bagi investor, yangakan menginvestasikan dananya pada saham-saham 

sektor pertanian dalam kelompok Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

tahun 2013-2016diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan masukan ataupun pertimbangan dalam rangka menetapkan 

keputusan investasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

memberikan wawasan bagi peneliti dan hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 



 

 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan 

gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang 

terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.  

BAB I PENDAHULUAN.  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari 

diadakannya penelitian. Rumusan masalah merupakan pernyataan mengenai 

keadaan yang memerlukan jawaban penelitian, tujuan penelitian berisi 

tentang hal yang ingin dilakukan. Manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan mencakup uraian singkat pembahasan materi dari tiap bab.  

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian untuk 

mengembangkan hipotesis kerangka berfikir, hipotesis penelitian dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN.  

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, sumber dan jenis 

data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, variabel-variabel penelitian, teknik analisis data berupa alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, karakteristik 

responden, data deskriptif, analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan 

pembahasan hasil penelitian. 



 

 

 

 

BAB V SIMPULAN.  

Bab ini menguraikan tentang simpulan penelitian, tujuan dari penelitian. 

Simpulan juga menunjukkan hipotesis mana yang didukung dan mana yang 

tidak didukung oleh data. Implikasi dari penelitian yang menunjukkan 

kemungkinan penerapannya. Kelebihan dan kekurangan. Saran-saran yang 

berisi keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi 

penelitian yang akan datang. 

  



 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Pasar Modal Syariah 

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang diharapkan mampu 

menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan 

kekhususan syariahnya yaitu mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi 

keuntungan. Setiap kegiatan pasar modal syariah berhubungan dengan 

perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana produk dan 

mekanisme operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat 

islamiah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal syariah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pasar modal syariah idealnya 

dikarakterisasi oleh ketiadaan transaksi berbasis bunga, transaksi meragukan dan 

saham perusahaan yang berbisnis pada aktivitas dan barang haram, serta adanya 

upaya yang sitematis menjadikan produk syariah sebagai sarana mewujudkan 

tujuan syariah di bidang ekonomi dan keuangan.
4
 

Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli 

untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar 

modal merupakan perusahan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga 

mereka berusaha untuk menjual efek-efek dipasar modal sedangkan pembeli 

                                                
4 Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah, (Jakarta: PrendemediaGroup, 2014), 

hlm. 84 



 

 

 

 

(investor) adalah pihak yang membeli modal diperusahaan yang menurut mereka 

menguntungkan.
5
 

2.2 Saham Syariah Dan Indeks Saham Syariah Indonesia 

Saham syariah adalah kegiatan investasi berupa penyertaan modal yang 

dilakukan kedalam perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya tidak 

melanggar prinsip syariah.
6
 

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan pada suatu 

perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan 

modal tersebut harus dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak 

melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, menjalankan riba, 

memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain. Di Indonesia, 

prinsip-prinsip pernyetaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk 

saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham 

yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, di BEI terdapat JII dan 

ISSI yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan DSN.
7
Saham-saham 

perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI)keberadaaannya 

dikelompokkan berdasarkan suatu kriteria tertentu, salah satunya adalah kelompok 

saham syariah.Saham syariahadalah saham dari perusahaan (emiten) yang dalam 

operasionalnya sesuai dengan kaidah syariahIslam.Suatu saham dapat 

dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh: 

                                                
5 Dr. Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2012), hlm. 184 
6 Mohamad Heykal, Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah, (Jakarta: Pt Gramedia,2012), 

hlm. 44 
7Ibid.,hlm. 258 



 

 

 

 

a. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam 

anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan 

Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah. 

b. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran 

dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang 

kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, seperti: (1) Usaha perjudian 

dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. (2) 

Usahalembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi 

konvesional. (3) Usaha memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan 

makanan dan minuman yang tergolong haram. (4) Usaha yang memproduksi dan/ 

atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat 

mudarat.
8
 

Adapun keuntungan dari investasi pada saham adalah: 

 Memperoleh dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang 

diberikan oleh perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang diperoleh 

oleh perusahaan.  

 Memperoleh capital gain. Capital gain atau selisih yang mungkin dapat 

terjadi antara harga beli saham dan juga harga jual saham juga merupakan 

keuntungan dari investasi saham. 

Sedangkan risiko dari investasi pada saham biasa adalah 

                                                
8 Abdul Manan,Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah 

Indonesia,(Jakarta: Kencana), hlm. 114 



 

 

 

 

 Kemungkinan tidak mendapatkan dividen, bila operasional perusahaan yang 

menerbitkan saham mengalami kerugian. 

 Adanya kemungkinan capital loss, karena melakukan penjualan saham 

dengan harga yang akhirnya lebih rendah dari harga beli sahamnya. 

 Kemungkinan perusahaan penerbit saham mengalami kebangkrutan atau 

likuidasi, yang mengakibatkan perusahaan tersebut dihapuskan dari papan 

perdagangan di bursa efek. 

 Perdagangan saham dihentikan secara sementara, disuspensi yang 

menyebabkan pihak investor bisa untuk sementara tidak melakukan aksi jual 

beli saham. 

2.3 HargaSaham 

Pada dasarnya harga saham merupakan harga yang melekat pada lembar 

saham di bursa saham pada saat tertentu. Harga saham adalah harga yang terjadi 

di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku dan ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Penelitian 

ini digunakan Harga Saham pada saat penutupan (closing price) pada akhir 

periode karena Harga Saham pada saat penutupan (closing price) pada akhir 

periode dianggap tidak akan mengalami perubahan.
9
 

Harga Saham mencerminkan baik buruknya suatu perusahaan. Apabila 

kinerja perusahaan baik dan prestasi juga baik tentunya akan menarik investor 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Kinerja dan prestasi perusahaan 

                                                
9
 Hendra Adhitiya Wicaksono, “Pengaruh current ratio, debt to asset ratio, ttotal asset 

turnover, return on equity, suku bunga, kurs valuta asing, inflasi, dank as deviden terhadap harga 

saham perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2009-2011”, Skripsi  

2014 (tidak diterbitkan) 



 

 

 

 

yang baik dapat dilihat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut 

sangat dibutuhkan oleh para investor sebagai pedoman apakah mereka akan 

membeli atau menjual saham perusahaan.  

a. Macam-macam Harga Saham 

Harga saham menurut Widiatmojo (2001:45), dapat dibedakan 

menjadibeberapa jenis yaitu: 

1) Harga Nominal 

Harga nominal merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten untukmenilai 

setiap lembar saham yang dikeluarkannya.Harga nominal initercantum 

dalam lembar saham tersebut. 

2) Harga Perdana 

Harga perdana merupakan harga sebelum harga tersebut dicatat dibursa 

efek.Besarnya harga perdana ini tergantung dari persetujuan antaraemiten 

dan penjamin emisi. 

3) Harga Pasar 

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu ke investoryang 

lain. Harga pasar terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa efek. 

4) Harga Pembukaan 

Harga pembukaan adalah harga yang diminta penjual dari pembelipada 

saat jam bursa dibuka. 

5) Harga Penutupan 

Harga penutupan merupakan harga yang diminta oleh penjual danpembeli 

saat akhir hari buka. 



 

 

 

 

6) Harga Tertinggi 

Harga saham tidak hanya sekali atau dua kali dalam satu hari, tetapibisa 

berkali dan tidak terjadi pada harga saham yang lama.Dari harga-

hargayang terjadi tentu ada harga yang paling tinggi pada satu hari 

bursatersebut, harga itu disebut harga tertinggi. 

7) Harga Terendah 

Harga terendah merupakan kebalikan dari harga tertinggi, yaituharga yang 

paling rendah pada satu hari bursa. 

8) Harga Rata-rata 

Harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi 

danterendah.Harga ini bisa dicatat untuk transaksi harian, bulanan, 

atautahunan. 

b. Jenis-Jenis Harga Saham  

Harga saham dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:
10

 

1) Nilai Nominal  

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat saham dan 

pencantumannya berdasarkan keputusan dan hasil dari pemikiran 

perusahaan yang mempunyai saham 

2) Nilai Buku  

Nilai buku menunjukkan nilai bersih kekayaan perusahaan, artinya nilai 

buku merupakan hasil perhitungan dari total aktiva perusahaan yang 

dikurangkan dengan hutang serta saham preferen kemudian dibagi dengan 

                                                
10 Eduardus Tandelilin, Portofolio dan Investasi (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hal. 301. 



 

 

 

 

jumlah saham yang beredar. Nilai buku seringkali lebih tinggi dari pada 

nilai nominalnya. 

3) Nilai Intrinsik  

Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengandung unsur kekayaan 

perusahaan pada saat sekarang dan unsur potensi perusahaan untuk 

menghimpun laba di masa yang akan datang.  

4) Nilai Pasar  

Nilai pasar adalah harga saham biasa yang terjadi di pasar.Selembar saham 

biasa merupakan harga yang dibentuk oleh penjualan dan pembelian ketika 

mereka memperdagangkan saham. 

Harga saham merupakan harga yang dibentuk dari interaksi para penjual dan 

pembeli saham yang dilator belakangi oleh harapan terhadap profit 

perusahaan.Dalam aktivitas di pasar modal, harga saham merupakan faktor yang 

sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melaksanakan 

investasi, karena harga saham menunjukkan nilai suatu perusahaan.Semakin 

tinggi nilai harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan juga 

sebaliknya.Harga saham di bursa ditentukan oleh kekuatan pasar, yang berarti 

harga saham tergantung dari kekuatan permintaan dan penawaran. Kondisi 

permintaan atau penawaran atas saham yang fluktuatif tiap harinya akan 

membawa pola harga saham yang fluktuatif juga. Pada kondisi dimana permintaan 

saham lebih besar, maka harga saham akan cenderung naik, sedangkan pada 



 

 

 

 

kondisi dimana penawaran saham lebih banyak maka harga saham akan 

menurun.
11

 

Berdasarkan fungsinya, nilai suatu saham dibagi atas tiga jenis yaitu par 

value (Nilai Nominal), Base Price (Harga Dasar) dan Market Price (harga pada 

pasar rill). Market Price merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena 

merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung atau jika 

pasar sudah tutup, maka harga pasar adalah harga penutupannya.Harga ini terjadi 

setelah saham tersebut tercatat di bursa, baik bursa utama ataupun bursa OTC 

(Over the counter market).Harga pasar ini lah yang menyatakan naik – turunya 

suatu saham dan setiap hari diumumkan di surat-surat kabar atau media-media 

lainnya
12

. 

2.4 Analisis laporan Keuangan 

2.4.1 Defenisi  laporan keuangan 

Laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi 

kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.
13

Di dalam laporan 

keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak 

pengguna. Dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan, maka berbagai 

pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan keuangan suatu 

perusahaan.
14
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12 Panji Anogara Dan Piji Pakirti, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: Rineka Cipta),2001, 

hlm.59. 
13 Hery, Analisis Laporan Keuangan. (Jakarta: Pt.Bumi Aksara, 2012), hlm.4 
14 Werner R. Murhadi,  Analisis laporan Keuangan,  (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 
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2.4.2 Tujuan Analisa Laporan Keuangan 

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil 

usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan.
15

 

2.5 Analisis Rasio Keuangan 

2.5.1 Current Ratio (CR) 

Current ratio (CR) atau rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.
16

Current Ratio(CR) 

dapat diukur menggunakan aktiva lancar dibagi utang lancar. Current Ratio (CR) 

sering disebut juga dengan rasio modal kerja yang menunjukkan jumlah aktiva 

lancar yang dimiliki perusahaan untuk merespon kebutuhan bisnis dan 

meneruskan kegiatan bisnis harian perusahaan.
17

 

Rasio lancar atau current ratio (CR) mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya (aktiva 

yang akan berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau dalam siklus 

bisnis).Current ratio (CR) merupakan alat ukur bagi kemampuan likuiditas 

(solvabilitas jangka pendek) yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang 

segeraharus dipenuhi dengan aktiva lancar. 

Semakin tinggi rasio lancar, kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban jangka pendek juga semakin besar. Namun current ratio (CR) yang 
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17 Harmono, Manajemen Keuangan, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2009), hlm. 104  



 

 

 

 

terlalu tinggi juga menunjukkan manajemen yang buruk atas sumber likuiditas, 

kelebihan dalam dana dan aktiva lancar seharusnya digunakan untuk membayar 

dividen, membayar hutang jangka panjang, dan untuk investasi yang bisa 

menghasilkan tingkat kembalian lebih.
18

 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-

kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar 

semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. 

Rasio ini dapat dibuat dalam bentuk berapa kali atau dalam bentuk persentasi. 

Apabila rasio lancar ini 1:1 atau 100% ini berarti bahwa aktiva lancar dapat 

menutupi semua utang lancar. Rasio lancar yang lebih aman adalah jika berada di 

atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang 

lancar.
19

 

Rumus untuk mencari Current Ratio(CR) adalah sebagai berikut: 
20

 

                  
                            

                                 
×100% 

 

2.5.2 Debt to Asset Ratio(DAR) 

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan ratio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva dengan kata lain, 

                                                
18Harmono, Manajemen keuangan,(Jakarta: Pt. Bumi Aksara,  2009),  hlm. 105 

19
 Sofyan Syafri Harahap, Analisis kritis atas Laporan Keuangan, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 301 
20 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Perkasa, 2014), hlm. 

135 



 

 

 

 

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang 

perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
21

 

Menurut Joel dan Jae, Debt Ratio merupakan ukuran yang dipakai dalam 

menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang 

tersedia untuk kreditor, semakin rendah debt ratio maka akan meningkatkan laba 

sehingga semakin besar jaminan kreditor untuk pengembalian atas pinjaman yang 

diberikan oleh pihak perusahaan.
22

 

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan besar kekayaan perusahaan yang 

dibiayai oleh hutang. Asset perusahaan yang terlalu banyak berasal dari hutang 

akan menciptakan risiko bagi perusahaan karena apabila perusahaan 

menggunakan semakin banyak hutang untuk membiayai aktivitasnya akan 

berpengaruh semakin besarnya kewajiban perusahaan baik dalam bentuk 

kewajiban tetap dan bunga, dilain sisi hutang juga mampu membangun 

kesempatan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Rumus untuk mencari Debt to Asset Ratio(DAR) sebagai berikut:
23

  

                       
                   

            
×100% 

 

2.5.3 Return On Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang mengukur tingkat 

laba dibandingkan dengan ekuitas saham biasa. Semakin tinggi ROE yang 

                                                
21 Ibid, hlm 156 
22 Fahmi, Irham, Manajemen Perusahaan Pasar Modal, (Jakarta : Mitra Wicana, 2014), 

hlm 73 
23 Ajeng Mirna Puspito Sari, “Analisis Pengaruh ROE, NPM, CR, dan DAR terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Food and Beverages dan Farmasi di BEI 

tahun 2011-2013”. http://. Simki.unpkediri.ac.id (diakses 11 Oktober 2016) (tidak diterbitkan) 



 

 

 

 

dihasilkan oleh suatu perusahaan maka akan meningkatkan kemakmuran para 

pemegang saham perusahaan. 
24

 

Cara untuk mengukur ROE adalah sebagai berikut: 

ROE=
          

            
×100% 

2.6Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

beberapa faktor fundamental yang dihubungkan dengan prediksi hargasaham. 

Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan 

perbandingan dalam penelitian ini.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Indra Setiyawan (2014) yang 

berjudul Pengaruh Current Ratio, Inventory Turnover, Time Interest Earned Dan 

Return On Equity terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Current Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

harga saham yang dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,676, nilai 

thitung (2,469) > ttabel (1,675), dan Return On Equity berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham, dan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Frendy Sondakh, Parengkuan Tommy, Dan 

Marjan Mangantar (2015) yang meneliti tentang CR, DER, ROA, ROE 

                                                
24 Indra Setiyawan, “ Pengaruh Current Ratio, Invetory Turnover, Time Interest Earned 

dan Return on Equity Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang 

Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012”, Jurnal Nominal Vol. 3 no.2 tahun 2014 



 

 

 

 

pengaruhnya terhadap harga saham pada indeks LQ 45 di BEI periode 2010-2014, 

hasil uji secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Mirna Puspitosari (2015) yang 

berjudul analisis pengaruh ROA, NPM, CR, dan DAR terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur subsebtor food and beverages dan farmasi di BEI tahun 

2011-2013, hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabeel ROA, CR, dan 

DAR yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan 

variabel NPM secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil uji secara simultan menunjukkan variabel bebas (ROA, NPM, CR, DAR) 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Yulia Wingsih (2013) melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Likuiditas, Prifitabilitas, Solvabilitas, dan Harga Saham. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa CR dan ROA secara parsial berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap harga saham dan DER secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan secara simultan CR, ROA, 

dan DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 

Peneliti yang dilakukan oleh Vice Law Ren Sia dan Lauw Tjun Tjun (2011) 

yang berjudul pengaruh Current Ratio, Eearning Per Share, dan Price Earning 

Ratio terhadap harga saham, hasil penelitian variabel Current Ratio berdasarkan 

uji T dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa variabel CR 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, variabel 

Eearning Per Share berdasarkan uji T dengan tingkat kepercayaan 95% dapat 



 

 

 

 

disimpulkan bahwa variabel EPS secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham, dan variabel Price Earning Ratio berdasarkan 

uji T variabel PER ini secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

harga saham. Secara simultan variabel CR, EPS, PER mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian yang dilakukan Hendra Adhitya Wicaksono (2013) yang berjudul 

pengaruh Current ratio, debt to asset ratio, total asset turnover, return on equity, 

suku bunga, kurs valuta asing, inflasi, dank as dividen terhadap harga saham 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2009-2011, hasil 

penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan Current Ratio terhadap harga 

saham, variabel Debt To Asset Ratio terdapat pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap harga saham, variabel total asset turnover terdapat pengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham, variabel Return On Equity terdapat 

pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Secara simultan bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yeye Susilowati (2011) meneliti 

tentang Reaksi Signal Rasio Profitabilitas dan Rasio Solvabilitas terhadap Return 

Saham Perusahaan ProfitabilityandSolvability RatioReaction Signal Toward Stock 

Return Company. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan EPS, NPM, ROA, dan 

ROE tidak berpengaruh terhadap return  saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel EPS, 



 

 

 

 

NPM, ROA, ROE, dan DER, mempunyai kemampuan prediksi terhadap return 

saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Reina Damayanti, Reva Maria Valianti (2016) bahwa variabel debt to asset 

rasio (DAR), DER, ROA, dan NPM dalam penelitian ini disimpulakan bahwa 

variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga 

saham. Hal ini dibuktikan dari nilai Fhitung sebesar 29,148 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari α (0,05). Dari hasil uji signifikan secara (uji-t), 

variabel DAR berpengaruh negatif terhadap harga saham. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil regresi yang menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 (lebih kecil 

dari 0.05) artinya H0 ditolak dan Ha diterima, bahwa secara parsial ada pengaruh 

variabel DAR terhadap harga saham. 

Dwi Karya Susilawati (2012) menganalisis Perbandingan Pengaruh 

Likuiditas, Solvabilitas, dan Provitabilitas terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan LQ 45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel solvabilitas 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  harga saham LQ 45 sementara 

untuk variabel solvabilitas menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham LQ 45 hanya pengaruhnya kecil hanya sebesar 7,5 %. 

Penelitian yang dilakukan Ajeng Dewi Kurnianto (2013) yang melakukan 

Analisis Pengaruh EPS, ROE, DER, dan CR terhadap Harga Saham dengan PER 

sebagai variabel moderating. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 26 perusahaan. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Earning Per Share (EPS), 

Return On Equity (ROE), Debt To Equity Ratio (DER), dan Current Ratio (CR) 



 

 

 

 

sebagai variabel independen;harga saham sebagai variabel dependen; serta Price 

Earnings Ratio (PER) sebagai variabel moderating. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Earning PerShare (EPS) berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham. Return On Equity (ROE) dan Debt To Equity Ratio (DER) 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Current Ratio 

(CR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Selain itu 

dengan analisis Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa 

Price Earnings Ratio (PER) bukan merupakan variable moderating yang 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara Return On Equity (ROE), Debt 

To Equity Ratio (DER), dan Current Ratio (CR) dengan harga saham. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

No Nama Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitan 

1 
Indra Setiyawan 

(2014) 

Pengaruh CR, 

Inventory 

Turnover,Tim 

Interst Earned 

dan ROE 

terhadap 

harga saham 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

sektor barang 

konsumsi 

yang terdaftar 

di BEI periode 

2009-2012 

Sama-sama 

meneliti rasio 

CR dan ROE 

terhadap 

harga saham 

Penelitian ini 

menggunakan 

empat variabel 

independen 

sedangkan 

penelitian 

yang saya teliti 

menggunakan 

tiga variabel 

independen 

(CR, DAR dan 

ROE)  

2 

Reida Damayanti dan 

Reva Maria Valianti 

(2016) 

Pengaruh 

DAR, DER, 

ROA, dan 

NPM terhadap 

harga saham 

Sama-sama 

meneliti rasio 

DAR terhadap 

harga saham 

Dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

rasio DAR, 

DER, ROA, 



 

 

 

 

pada 

perusahaan 

indeks LQ-45 

di BEI  

dan NPM 

sedangkan 

dalam 

penelitian saya 

hanya 

mengunakan 

variabel DAR 

3 
Ajrng Mirna 

Puspitasari (2015) 

Pengaruh 

ROA, NPM, 

CR, dan DAR 

terhadap 

harga saham  

pada 

perusahaan 

manufaktur 

subsektor 

food and 

beverages dan 

farmasi di BEI 

tahun 2011-

2013 

Sama-sama 

meneliti  rasio 

CR dan DAR 

Dalam 

penelitian ini 

objek 

penelitiannya 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

subsektor food 

and beverages 

dan farmasi di 

BEI 

sedangkan 

objek 

penelitian 

yang saya teliti 

di perusahaan 

sektor 

pertanian 

dalam 

kelompok ISSI 

4 Yulia wingsih (2013) 

Pengaruh 

rasio 

likuiditas, 

rasio 

profitabilitas, 

dan rasio 

solvabilitas 

terhadap 

harga saham 

pada 

perusahaan 

pertambangan 

di BEI pada 

tahun 2008-

2012 

Sama-sama 

meneliti rasio 

CR 

Dalam 

penelitian ini 

variabel yang 

diteliti adalah 

CR, ROA dan 

DER 

sedangkan 

dalam 

penelitian saya 

menggunakan 

rasio 

CR,DAR, dan 

ROE 

5 

Vice Law Ren Sia dan 

Lauw Tjun Tjun 

(2011) 

Pengaruh CR, 

EPS, dan PER 

terhadap 

harga saham 

Sama-sama 

meneliti rasio 

CR 

Dalam 

panelitian ini 

menggunakan 

variabel 



 

 

 

 

CR,EPS, dan 

PER 

sedangkan 

penilitian saya 

hanya 

menggunakan 

rasio CR 

6 
Hendra Adhitya 

Wicaksono (2013) 

Pengaruh 

CR,DAR, 

TAT, ROE, 

suku bunga, 

kurs valuta 

asing, inflasi, 

dank as 

dividen 

terhadap 

harga saham 

perusahaan 

makanan dan 

minuman 

yang terdaftar 

di BEI periode 

2009-2011 

Sama-sama 

meneliti rasio 

CR, DAR, dan 

ROE  

Dalam 

penelitian ini 

objek 

penlitiannya di 

perusahaan 

makanan dan 

minuman yang 

terdaftar di 

BEI 

sedangkan 

yang saya teliti 

objek 

penelitiannya 

di perusahaan 

sektor 

pertanian 

dalam 

kelompok ISSI 

7 
Yeye Susilowati 

(2011) 

Reaksi signal 

rasio 

profitabilitas 

dan rasio 

solvabilitas 

terhadap 

return saham 

Sama- sama 

meneliti rasio 

ROE 

Dalam 

penelitian ini 

variabel 

dependennya 

adalah return 

saham 

sedangkan 

penelitian 

yang saya teliti 

adalah harga 

saham 



 

 

 

 

8 
Dwi Karya Susilawati 

(2012) 

Pengaruh 

rasio 

likuiditas, 

rasio 

solvabilitas, 

dan rasio 

profitabilitas 

terhadap 

harga saham 

pada 

perusahaan 

LQ 45 

 

Dalam 

penelitian ini 

objek 

penelitiannya 

pada 

perusahaan 

LQ 45  

9 
Ajeng Dewi Kurnianto 

(2013) 

Analisis 

pengaruh 

EPS, ROE, 

DER, dan CR 

terhadap 

harga saham  

Sama-sama 

meneliti rasio 

profitabilitas 

yaitu ROE 

Dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

empat variabel 

independen 

sedangkan 

yang saya teliti 

ada tiga 

variabel 

independennya 

yaitu CR,DAR 

dan ROE 

10 

Frendy Sondakh, 

Parengkuan Tommy, 

dan Marjan Mangantar 

(2015) 

Pengaruh CR, 

DER, ROA, 

dan ROE 

terhadap 

harga saham 

pada indeks 

LQ 45 di BEI 

periode 2010-

2014 

Sama-sama 

meneliti rasio 

CR, dan ROE 

objek 

penelitiannya 

pada indeks 

LQ 45 

sedangkan 

yang saya teliti 

pada 

perusahaan 

pertanian 

dalam 

kelompok ISSI  

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber, 2017 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.7 Pengembangan Hipotesis 

2.7.1 Pengaruh Current Ratio (CR) Terhadap HargaSaham 

Current Ratio(CR)yang rendah akan menyebabkan terjadi penurunanharga 

pasar dari harga saham yang bersangkutan. Sebaliknya Current Ratio (CR) terlalu 

tinggi juga belum tentu baik, karena pada kondisi tertentu hal 

tersebutmenunjukkan banyak dana perusahaan yang menganggur (aktivitas 

sedikit)yang akhirnya dapat mengurangi kemampuan perusahaan. CurrentRatio 

yang tinggi dapat disebabkan adanya piutang yang tidak tertagihdan persediaan 

yang belum terjual, yang tentunya tidak dapat digunakansecara cepat untuk 

membayar hutang. Disisi lain perusahaan yang memilikiaktiva lancar yang tinggi 

akan lebih cenderung memiliki aset lainnya dapatdicairkan sewaktu-waktu tanpa 

mengalami penurunan nilai pasarnya(menjual efek). Perusahaan dengan posisi 

tersebut sering kali terganggulikuiditasnya, sehingga investor lebih menyukai 

untuk membeli saham-sahamperusahaan dengan nilai aktiva lancar yang tinggi 

dibandingkanperusahaan yang mempunyai nilai aktiva lancar yang rendah. 

Semakin besar current ratio yang dimiliki menunjukkan besarnyakemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnyaterutama modal kerja yang 

sangat penting untuk menjaga performancekinerja perusahaan yang pada akhirnya 

mempengaruhi performance hargasaham. 
25

 

                                                
25 Eliza Wahyu Ratnasari, “Analisis Pengaruh Faktor Fundamental terhadap Return 

Saham”, http://www. endip.ac.id (diakses 4 September 2016) 
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Keuntungan investor dapat berupa deviden maupun capital gain. Nilai 

perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang turut menentukan perubahan 

harga saham yang diperdagangkan di lantai bursa.
26

 

H1: Terdapat hubungan positif Current Ratio(CR) terhadap harga saham 

2.7.2 PengaruhDebt to Asset  Ratio (DAR) Terhadap HargaSaham 

Debt to Asset Ratio termasuk dalam rasio solvabilitas. Rasio ini merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayarkan seluruh kewajiban yang dimilikinya pada saat perusahaan 

dilikuidasi. Debt to Asset Ratio ini dapat menjadi alat ukur untuk mengetahui 

seberapa besar seluruh aktiva perusahaan itu dibiayai dari total hutangnya. Jadi, 

jika perusahaan mempunyai nilai Debt to Asset Ratio yang semakin tinggi, maka 

jumlah modal pinjaman dari perusahaan akan ikut tinggi. Namun, apabila dari 

jumlah modal pinjaman yang besar tersebut tidak dapat mengembalikan atau 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, maka pada saat perusahaan dilikuidasi 

kemungkinan besar perusahaan tersebut tidak dapat mengembalikan modal 

pinjaman seluruhnya. Demikian juga sebaliknya, apabila jumlah modal pinjaman 

yang besar dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan, maka 

pada saat perusahaan dilikuidasi kemungkinan basar perusahaan dapat 

mengembalikan modal pinjaman seluruhnya. Melihat prospek perusahaan yang 

seperti itu, maka Harga Saham perusahaan tersebut dimungkinkan akan stabil, 

bahkan akan bergerak naik sehingga para investor akan tertarik untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan yang bersangkutan. 

                                                
26Mai Hotma Mariati Munte, “Pengaruh Faktor Fundamental terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”,  



 

 

 

 

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan ukuran yang dipakai dalam 

menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang 

tersedia untuk kreditor. Menurut Sartono, semakin tinggi debt ratiomaka semakin 

besar resiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang 

semakin tinggi, rasio yang tinggi menunjukkan proporsi modal sendiri yang 

rendah untuk membiayai aktiva. Hal ini akan direspon negatif oleh para investor 

di pasar modal. 
27

 

Hal ini berarti semakin tinggi DR suatu perusahaan maka harga saham 

perusahaan tersebut akan semakin rendah dikarenakan biaya hutang yang semakin 

besar dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Menurunnya profit perusahaan 

akan menyebabkan permintaan investor terhadap harga saham tersebut juga 

semakin berkurang yang kemudian akan menyebabkan harga semakin menurun. 

H2: Terdapat hubungan negatifDebt to Asset Ratio (DAR) terhadap harga 

saham 

2.7.3 Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Harga Saham 

Return on Equity (ROE) merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam 

pengembalian atas investasi para pemegang saham. Rasio ini termasuk dalam 

rasio profitabilitas yang mngukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan untuk diperhitungkan pengembalian perusahaan berdasarkan modal 

saham yang dimiliki oleh perusahaan. Jika nilai ROE semakin tinggi, maka 

perusahaan tersebut mampu melakukan efisiensi untuk menghasilkan keuntungan 

dari setiap unit ekuitas. Besar kecilnya nilai ROE akan mempengaruhi pula harga 

                                                
27 Sartono, Agus. 2010, Manajemen Keuangan Teori dan aplikasi. Edisi 4. BPFE 

Yogyakarta, hlm 121 



 

 

 

 

saham perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE, tentunya juga akan menarik minat 

para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan bersangkutan karena 

mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik. 

Akibatnya, harga saham pun ikut tinggi karena ROE yang dimiliki perusahaan 

yang bersangkutan tinggi. 

Menurut Kasmir, hasil pengembalian atas ekuitas atau Return on Equity atau 

rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah 

pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal 

sendiri, semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemiliki perusahaan 

semakin kuat demikian pula sebaliknya. 
28

 

Menurut Jumingan, Return on Equity (ROE) dipergunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih melalui 

penggunaan modal sendiri.
29

 

H3: Terdapat hubungan positif Return on Equity (ROE) terhadap harga 

saham 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Kasmir. 2012, Analisa Laporan Keuangan , Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada 
29 Jumingan , 2011, Analisis Laporan Keuangan , Jakarta : Bumi Aksara 



 

 

 

 

2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Ganbar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

   

 

 

 

2.9 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang digambarkan diatas maka 

hipotesis yang diajukan sebagai berikut : 

H1= Current Ratio (CR) berpengaruh positif terhadap harga saham. 

H2 = Debt to Asset Ratio (DAR) berpengaruh negatif terhadap harga saham. 

H3 = Return on Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap harga saham 

Current Ratio 

(X1) 

Debt to Asset 

Ratio (X2) 

HargaSaham (Y) 

H1 (+) 

H2 (-) 

Retunr on 

Equity (X3) H3 (+) 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian  

 Penulis melakukan suatu pembatasan masalah dengan tujuan agar 

penelitian dapat dilakukan secara terarah dan hasil yang diperoleh dapat 

dimanfaatkan sebaik-baiknya. Batasan-batasan tersebut adalah: 

1. Harga saham dari laporan keuangan triwulan yang di terbitkan oleh 

perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di ISSI. Harga saham yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah closed price pada periode 2013-

2016. 

2. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan 

laporan keuangan triwulan yang di terbitkan oleh perusahaan yang menjadi 

objek penelitian selama periode 2013-2016. 

3. Penilaian yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap harga 

saham melalui rasio pasar yang diukur dengan rasio Current Ratio (CR), 

Debt to Asset Ratio (DAR) dan rasio Return on Equity (ROE). 

3.2.Sumber dan Jenis Data 

3.2.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan sektor pertanian dalam 

kelompok ISSI periode 2013-2016 diperoleh melalui laporan triwulan yang 

dipublikasikan melalui website www.idx.co.id . 

http://www.idx.co.id/


 

 

 

 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih 

mudah dan cepat karena sudah tersedia di perusahaan-perusahaan dan 

kantor-kantor pemerintahan.
30

 

3.2.2. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah eksternal yang diperoleh melalui 

laporan triwulan yang dipublikasikan perusahaan sektor pertanian dalam 

kelompok ISSI, data tersebut dalam kategori time series yang diambil dalam 

periode tahun 2013-2016 dengan alat bantu penelitian menggunakan SPSS. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Data perusahaan pada sektor pertanian yang dalam kelompok Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

2) Data harga saham syariah dalam kelompok Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

tahun 2013-2016. 

3) Data rasio-rasio keuangan dari perusahaan pada sektor pertanian 

kelompok Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2016. 

 

 

 

                                                
30Jonathan Sarwono. 2006.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha 

Ilmu. Hlm.123 



 

 

 

 

3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1. Populasi   

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

diharapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
31

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

masuk dalam sektor pertanian dalam kelompok ISSI sebanyak 14 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

2013-2016.  

Tabel 3.1 

Populasi Penelitian 

No Nama Perusahaan Kode Saham 

1 PT. Astra Agro Lestari Tbk AALI 

2 PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk. ANJT 

3 PT BISI Internasional Tbk. BISI 

4 PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk. BTEK 

5 PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. DSFI 

6 PT Golden Plantation Tbk. GOLL 

7 PT Gozco Plantations Tbk. GZCO 

8 PT Inti Agri Resources Tbk. IIKP 

9 PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. LSIP 

10 PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk MAGP 

11 PT Provident Agro Tbk PALM 

12 PT Sampoerna Agro Tbk. SGRO 

                                                
31 Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfa Beta. Hlm. 55 



 

 

 

 

13 PT Salim Ivomas Pratama Tbk. SIMP 

14 PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. SSMS 

Sumber: www.idx.co.id (diakses 11 Februari 2017) 

3.3.2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh suatu populasi.
32

 Teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel 

penelitian adalah purposive sampling. Menurut Usman dan Akbar
33

, metode 

ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus 

berdasarkan tujuan penelitian yaitu memilih karakteristik tertentu sebagai 

kunci untuk dijadikan sampel, sedangkan yang tidak masuk dalam 

karakteristik yang ditentukan akan diabaikan atau tidak dijadikan sampel. 

Adapun Kriteria pemilihan sampel yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Perusahaan pada sektor pertanian yang secara konsisten terdapat dalam 

kelompok Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Data keuangan yang dibutuhkan diperoleh di laporan triwulan selama 

periode 2013-2016 

3. Difokuskan saham-saham perusahaan yang masuk dalam kelompok Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

4. Data tersedia untuk variabel yang diteliti. 

Jumlah sampel pada sektor pertanian yang memenuhi kriteria adalah 

sebanyak 6 perusahaan dalam kelompok Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

                                                
32Ibid 
33Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. Metodologi Penelitian Sosial Edisi 

Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.Hlm 45  

http://www.idx.co.id/


 

 

 

 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No. Nama Perusahaan 
Kode 

Saham 

1 Astra Agro Lestari Tbk. AALI 

2 Bisi Internasional Tbk. BISI 

3 PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk. BTEK 

4 Gozco Plantation Tbk. GZCO 

5 PT. Inti Agri Resources Tbk. IIKP 

6 PP London Sumatra Tbk. LSIP 

Sumber: www.idx.co.id, 2017 

3.4. Metode Pegumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, 

kepustakaan yang berupa buku, jurnal dan website. Dokumentasi yang 

didasarkan pada laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan oleh 

perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) periode 2013-2016 melalui website www.idx.co.id pada 

periode 2013-2016. 

3.5. Variabel-variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen merupakan Variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
34

 Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah harga saham. 

2. Variabel Independen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahanya atau timbulnya variabel dependen 

                                                
34Sugiyono, Metode Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung ; 

Alfabeta 2015) , hlm 61 

http://www.idx.co.id/


 

 

 

 

(terikat).
35

 Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah 

variabel CR, DAR dan ROE. 

3.6. Defenisi Operasional  

3.6.1 Harga Saham 

Pada dasarnya harga saham merupakan harga yang melekat pada 

lembar saham di bursa saham pada saat tertentu. Harga saham adalah harga 

yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku 

dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di 

pasar modal. Penelitian ini digunakan Harga Saham pada saat penutupan 

(closing price) pada akhir periode karena Harga Saham pada saat penutupan 

(closing price) pada akhir periode dianggap tidak akan mengalami 

perubahan 

3.6.2. Current Ratio (CR) 

Current Ratio (CR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang 

segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.
36

Current Ratio 

dapat diukur menggunakan aktiva lancar dibagi utang lancar.
37

Secara 

matematis CR dirumuskan sebagai berikut:  

    
             

                
 ×100 % 

 

 

                                                
35 Ibid  
36 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, hlm.134 
37 Harmono. Manajemen Keuangan, hlm.104   



 

 

 

 

3.6.3. Debt to Asset Ratio(DAR) 

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan besar kekayaan perusahaan 

yang dibiayai oleh hutang. Asset perusahaan yang terlalu banyak berasal 

dari hutang akan menciptakan risiko bagi perusahaan karena apabila 

perusahaan menggunakan semakin banyak hutang untuk membiayai 

aktivitasnya akan berpengaruh semakin besarnya kewajiban perusahaan baik 

dalam bentuk kewajiban tetap dan bunga, dilain sisi hutang juga mampu 

membangun kesempatan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Rumus untuk mencari Debt to Asset Ratio(DAR) sebagai berikut:
38

  

                       
                   

           
×100 % 

3.6.4. Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang mengukur 

tingkat laba dibandingkan dengan ekuitas saham biasa. Semakin tinggi ROE 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka akan meningkatkan 

kemakmuran para pemegang saham perusahaan. 
39

 

Cara untuk mengukur ROE adalah sebagai berikut: 

ROE=
          

            
×100 % 

 

 

 

                                                
38 Ajeng Mirna Puspito Sari, “Analisis Pengaruh ROE, NPM, CR, dan DAR terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Food and Beverages dan Farmasi di BEI 

tahun 2011-2013”. http://. Simki.unpkediri.ac.id (diakses 11 Oktober 2016) 
39 Indra Setiyawan, “ Pengaruh Current Ratio, Invetory Turnover, Time Interest Earned 

dan Return on Equity Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang 

Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012”, Jurnal Nominal Vol. 3 no.2 tahun 2014 



 

 

 

 

Tabel 3.3 

Defenisi Operasional Variabel 

No 
Jenis 

Variabel 
Defenisi Operasional Skala Metode Pengukuran 

1 Harga 

Saham 

(Closing 

Price) 

(Y) 

Harga saham adalah 

harga yang terjadi di 

pasar bursa pada saat 

tertentu yang 

ditentukan oleh pelaku 

dan ditentukan oleh 

permintaan dan 

penawaran saham 

yang bersangkutan di 

pasar modal 

 

 

Rupiah 

2 Current 

Ratio 

(CR) 

Curren Ratio (CR) 

merupakan rasio 

untuk mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

membayar kewajiban 

jangka pendek atau 

utang yang segera 

jatuh tempo pada saat 

ditagih secara 

keseluruhan. Dilihat 

dari aktiva lancar dan 

kewajiban lancarnya. 

Rasio 

 

 
 

    
             

                
 ×100 % 

 

3 Debt to 

Asset 

Ratio 

(DAR) 

Debt to Asset Ratio 

(DAR) merupakan 

besar kekayaan 

perusahaan yang 

dibiayai oleh hutang 

Rasio 

 
 

    
                   

           
×100% 

 

4 

Return 

on 

Equity 

(ROE) 

 

Return on Equity 

(ROE) adalah rasio 

profitabilitas yang 

mengukur tingkat laba 

dibandingkan dengan 

ekuitas saham biasa 

Rasio 

 

ROE=
          

            
×100% 

 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan hipotesis yang telah ditentukan, maka analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.Metode ini 



 

 

 

 

digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Untuk mempermudah pelaksanaan perhitungan 

menggunakan alat bantu SPSS windows versi 16. 

3.7.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau 

menggambarkanprofil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel 

pada setiap hipotesis.Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata 

(mean), maksimum,minimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan 

adalah Harga Saham, Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR) dan 

Return on Equity (ROE). 

3.7.2. Pengujian Asumsi Klasik 

Mengingat metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda dan data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, 

maka untukmemenuhi syarat yang ditentukan sehingga penggunaan model 

regresi linierberganda perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi 

klasik yang digunakanyaitu: ujinormalitas, uji multikolonieritas,uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi yang secararinci dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui suatu populasi suatu data 

dapat dilakukan dengan analisis grafik.salah satu cara termudah untuk 

melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram dan 

normalitas residual adalah dengan melihat grafik histrogram dan normal 



 

 

 

 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis digonalnya. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal.
40

 

b. Uji Linieritas  

Uji Linieritas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara 

signifikan.Uji ini digunakan untuk prasyarat dalam analisis regresi linier. 

Pengujian pada SPSS dengan menggunakan test for linierity dengan taraf 

signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan linier bila 

signifikansi kurang dari 0,05.
41

 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolineiritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

modelregresi, variabel-variabel independen saling berkorelasi.Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen 

Ghozali (2006).
42

 

Jika antar variabel bebas berkorelasi dengan sempurna maka 

disebutmultikolinearitasnya sempurna (perfect multicoliniarity), yang 

berarti modelkuadrat terkecil tersebut tidak dapat digunakan. Salah satu cara 

untuk mengetahuiada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi 

                                                
40 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss, (Semarang : 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro) Hlm.147 
41Duwi Priyatno, Paham Analisis Statistik data dengan SPSS, (Yogyakarta : 2011). Hal. 

73 
42Ibid.,hlm. 42 



 

 

 

 

adalah dengan melihatnilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor), 

yaitu: 

 Jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa 

tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

 Jika nilai tolerance < 0.10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa 

terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

d. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah keadaan dimana tejadinya korelasi antara residual 

pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji 

autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang 

terjadi antara residual pada saat pengamatan dengan pengamatan lain pada 

model regresi. Metodepengujian menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika d lebih kecil dari dl atau lebih besar dari (4-dl), maka hipotesis 

nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

2. Jika d terletak antara du dan atau diantara (4-du), maka hipotesis nol 

diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Jika d terletak antara dl dan du atau diantara (4-du) dan (4-dl), maka 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
43

 

e. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.Uji 

                                                
43 Duwi Priyatno, Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS, (Yogyakarta: 

Mediakom,2010) Hlm. 87  



 

 

 

 

heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Prasyarat yang harus 

terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah 

hteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang biasa 

digunakandiantaranya,yaituujispearman’s rho,yaitu mengkorelasikan nilai 

residual (unstandaradized residual) dengan masing-masing variabel 

independen. Jika signifikan korelasi kurang dari 0,05 maka pada model 

regresi terjadi masalah heteroskedastisitas.
44

 

3.7.3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

denganmemakai metode analisis regresi linier berganda untuk memperoleh 

gambaranyang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan 

variabel yanglain. Dalam hal ini untuk variabel independennya adalah harga 

saham danvariabel dependennya adalah Current Ratio (CR), Debt to Asset 

Ratio (DAR) dan Return on Equity (ROE). Untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen maka digunakanmodel regresi linier berganda (multiple linier 

regression method), yangdirumuskan sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

Dimana: 

Y =   Nilai prediksi variabel dependen 

a =   Konstanta, yaitu jika X1 dan X2 = 0 

                                                
44 Ibid, Hlm 84 



 

 

 

 

b1b2b3 = Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan 

variabel Y yang didasarkan variabel X1, X2, dan X3 

X1 = Variabel independen CR 

X2 = Variabel independen DAR 

X3 = Variabel independen ROE 

e  = error 

3.7.4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat 

digeneralisasi).Perhitungan statistik disebutsignifikan secara statistik apabila 

nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). 

Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai ujistatistiknya berada dalam 

daerah dimana Ho diterima.
45

 

a. Uji F (Simultan) 

Uji simultan (Uji Statistik f) pada dasarnya digunakan untuk 

mengujiapakah semua variabel independen atau bebas yaitu harga saham 

yangdimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadapvariabel dependen atau terikat yaitu CR, DAR dan ROE. Hipotesis 

nol (Ho) yang diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama 

dengan nol.
46

 

b. Uji t (Parsial) 

                                                
45Ibid., Hlm 9 
46 Ibid, hlm 67 



 

 

 

 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas 

terhadapvariabel tidak bebas atau terikat secara terpisah atau parsial serta 

penerimaan ataupenolakan hipotesa. Pengujian ini dilakukan berdasarkan 

perbandingan nilai thitungmasing-masing koefisien regresi dengan nilai 

ttabel(nilai hitung tabel kritis) dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat 

kebebasan df= (n-k-1), dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah 

jumlah variabel.
47

 

 Jika thitung< ttabel (n-k-1), maka Ho diterima artinya variabel hitung tabel 

independen (CR, DAR dan ROE) tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen (hargasaham). 

 Jika thitung > ttabel (n-k-1), maka Ho ditolak dan menerima Ha hitung 

tabel artinya variabel independen (CR, DAR dan ROE) berpengaruh 

terhadap variabel dependen (harga saham). 

3.7.5. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) diukur untuk mengetahuisejauh mana 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai 

koefisien determinasi yang biasanya diberi simbol R
2
 

menunjukkanhubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel 

independen (CR, DAR dan ROE) dan variabel dependen (harga saham) dari 

hasil perhitungan tertentu.
48

 

  

                                                
47 Ibid, hlm 68 

48Ibid.Hlm 66 



 

 

 

 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Pasar modal syariah adalah sebagai pasar modal yang mekanisme 

kegiatannya dipandang sesuai dengan syariah.Pasar modal syariah listing-

nya dilakukan di Jakarta Islamic Index (JII) beserta Indonesia Sharia Stock 

Index (ISSI). Pasar modal Islam ini secara resmi diluncurkan pada tanggal 

14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara OJK 

dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Yang mana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis UlamaIndonesia 

Nomor 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum. 

Penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, pasal2 ayat 1 dan 2, 

dinyatakan bahwa:
49

 

1. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama 

mengenai emiten. Jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme 

perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah 

memenuhi prinsip-prinsip syariah. 

2. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila 

memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. 

  

                                                
49http://www.ojk.go.id (diakses, 13 Februari 2017) 
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4.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data yang 

digunakan dalam penelitian ini serta dapat menunjukkan nilai maksimum, 

nilai minimum, nilai rata-rata serta standar deviasi dari masing-masing 

variabel.Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel CR, DAR, dan ROE 

serta Harga Saham. Hasil olah data deskriptif dapat dilihat pada  

tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Harga Saham, Current Ratio (CR), Debt To Asset Ratio 

(DAR) dan Return On Equity (ROE) 

 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 
90 -.11 8.86 4.9936 1.47318 

DAR 90 .82 4.43 3.0897 .95517 

ROE 90 -3.91 3.74 1.0080 1.33571 

HARGA SAHAM 
90 4.23 10.25 7.2952 1.60022 

Valid N (listwise) 90     

Sumber: Data diolah SPSS 16, 2017 

4.2.1. Harga Saham  

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa selama periode 2013-2016 Harga Saham 

memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 4.23, sedangkan nilai tertinggi 

(maksimum) sebesar 10.25. Nilai rata-rata selama periode 2013-2016 adalah 

sebesar 7.2952 dengan standar deviasi (std deviation) sebesar 1.60022 yang 

mengindikasikan bahwa variabel Harga Saham mempunyai sebaran kecil 

karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, sehingga 

simpangan data pada variabel Harga Saham dapat dikatakan baik. 



 

 

 

 

4.2.2. Current Ratio (CR) 

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa selama periode 2013-2016 CR memiliki 

nilai terendah (minimum) sebesar -0.11, sedangkan nilai tertinggi 

(maksimum) sebesar 8.86 . Nilai rata-rata selama periode 2013-2016 adalah 

sebesar 4.9936 dengan standar deviasi (std deviation) sebesar 1.47318 yang 

mengindikasikan bahwa variabel CR mempunyai sebaran kecil karena 

standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, sehingga simpangan data 

pada variabel CR dapat dikatakan baik 

4.2.3. Debt To Asset Ratio (DAR) 

Pada variabel DAR nilai terkecil (minimum) adalah 0.82 dan nilai 

terbesar (maximum) adalah 4.43 sedangkan nilai rata-ratanya (mean) adalah 

3.0897 dengan standar deviasi 0.95517 yang mengindikasikan bahwa 

variabel DAR mempunyai sebaran kecil karena standar deviasi lebih kecil 

dari pada nilai rata-rata, sehingga simpangan data pada variabel DAR dapat 

dikatakan baik. 

4.2.3. Return on Equity (ROE) 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah pengamatan pada 

sektor pertanian terdaftar di ISSI periode 2013-2016 dalam penelitian ini 

sebanyak 90 data. Hasil statistik deskriptif dari variabel independen Return 

on Equity (ROE) memiliki nilai minimum -3.91 nilai maksimum 3.74. Rata-

rata dari Return on Equity (ROE) adalah 1.0080 dan standar deviasi 

1.33571. yang mengindikasikan bahwa variabel ROE mempunyai sebaran 



 

 

 

 

besar karena standar deviasi lebih besar dari pada nilai rata-rata, sehingga 

simpangan data pada variabel ROE dapat dikatakan kurang baik.  

4.3. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda terhadap 

hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian 

untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi 

klasik.Hasil pengujian hipotesis yang baik adalah pengujian yang tidak 

melanggar asumsiasumsi klasik yang mendasari model regresi linier 

berganda.Asumsi-asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, 

uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 

4.3.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data residual dilakukan dengan menggunakan uji grafik 

dan ujistatistik Kolmogorof-Smirnov (K-S). 

1. Uji Grafik 

Uji grafik untuk pengujian normalitas data ini dilakukan 

denganmenganalisis grafik normal probability plot.Grafik normal 

probability plot adalah grafik yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya,
50

 hasilnya dapat dilihat di table 4.1 sebagai berikut: 

                                                
50(Dalam Anisa Ika Hanani, “Analisis Pengaruh Earning Per Share (EPS), Return On Equity 

(ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan-Perusahaan Dalam Jakarta 



 

 

 

 

Gambar 4.1 

Normal Probability Plot (Hasil Pengujian Normalitas) 

 

Sumber: Data diolah SPSS 16, 2017 

Memperhatikan tampilan grafik normal probability plot diatas 

nampak bahwa grafik normal probability plot terlihat titik-titik yang 

menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya, 

grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. uji Statistik Non-Parametik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) 

Selain dengan melihat grafik, asumsi normalitas juga dapat 

menggunakan uji statistik yaitu dengan uji Komlogorov-Smirnov. 

Dalam pengujian ini, data dikatakan terdistribusi secara normal 

apabila hasil dari (sig) > 0,05. Hasil uji K-S dapat dilihat pada tabel 

4.2 sebagai berikut: 

                                                                                                                                 
Islamic Index (JII) Periode Tahun 2005-2007” Skripsi, (Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas 
Diponegoro, 2011), hlm. 41 (TIdak diterbitkan) 



 

 

 

 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas Non-Parametik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 90 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.50103112 

Most Extreme Differences Absolute .102 

Positive .088 

Negative -.102 

Kolmogorov-Smirnov Z .972 

Asymp. Sig. (2-tailed) .301 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Data diolah SPSS 16, 2017 

Pada tabel terlihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah 0.301 

dan di atas nilai signifikan (0.05) dengan kata lain variabel residual 

berdistribusi normal. Melalui hasil uji normalitas yang dilakukan, maka 

dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai 

observasi data telah terdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji 

asumsi klasik lainnya. 

4.3.2 Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Pengujian 

pada SPSS dengan menggunakan Test For Linierity pada taraf signifikansi 

0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila 

signifikansi (linearity) kurang dari 0,05. 

 



 

 

 

 

Tabel 4.3 

Uji Linieritas Harga Saham dan CR 

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Hargasaham * 

CR 

Between 

Groups 

(Combined) 201.708 74 2.726 1.457 .220 

Linearity 14.100 1 14.100 7.536 .016 

Deviation from 

Linearity 
187.609 73 2.570 1.374 .260 

Within Groups 26.195 14 1.871   

Total 227.903 88    

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

pada  Linierity sebesar 0.016  lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel CR dan variabel nilai perusahaan terdapat hubungan yang 

linear. 

Tabel 4.4 

Uji Linieritas Harga Saham dan DAR 

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Hargasaham * 

DAR 

Between 

Groups 

(Combined) 218.251 70 3.118 5.814 .000 

Linearity 32.953 1 32.953 61.451 .000 

Deviation from 

Linearity 
185.298 69 2.685 5.008 .000 

Within Groups 9.652 18 .536   

Total 227.903 88    

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2017 



 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

pada  Linierity sebesar 0.000  lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel DAR dan variabel nilai perusahaan terdapat 

hubungan yang linear. 

Tabel 4.5 

Uji Linieritas Harga Saham dan ROE 

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Hargasaham * 

ROE 

Between 

Groups 

(Combined) 224.608 85 2.642 2.406 .258 

Linearity 20.517 1 20.517 18.682 .023 

Deviation from 

Linearity 
204.091 84 2.430 2.212 .283 

Within Groups 3.295 3 1.098   

Total 227.903 88    

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2017 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

pada  Linierity sebesar 0.023  lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel ROE dan variabel nilai perusahaan terdapat hubungan 

yang linear. 

4.3.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independent.Model yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel 

bebas.Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang 

tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. 



 

 

 

 

Berdasarkan aturan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance, 

maka apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang dari 0,10 maka 

dinyatakan terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai VIF 

kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi 

gejala multikolinearitas. 

Tabel 4.3 

Nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CR .820 1.219 

DAR .835 1.198 

ROE .954 1.049 

a. Dependent Variable: 
HARGA SAHAM 

     

Sumber: Data diolah SPSS 16, 2017 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui nilai Tolerance dan 

VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut: 

a. Nilai Tolerance untuk variabel CR sebesar 0.820 > 0.10 dan nilai 

VIF sebesar 1.219 < 10, sehingga variabel CR dinyatakan tidak 

terjadi gejala multikolinieritas. 

b. Nilai Tolerance untuk variabel DAR sebesar 0.835 > 0.10 dan nilai 

VIF sebesar 1.198 < 10, sehingga variabel DAR dinyatakan tidak 

terjadi gejala multikolinieritas. 



 

 

 

 

c. Nilai Tolerance untuk variabel ROE sebesar 0.954 > 0.10 dan nilai 

VIF sebesar 1.049 < 10, sehingga variabel EPS dinyatakan tidak 

terjadi gejala multikolinieritas. 

4.3.3  Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokolerasi, yaitu kolerasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. 

Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam 

model regresi. Metode pengujian yang akan digunakan adalah dengan uji 

Durbin-Watson (Uji DW). 

Tabel 4. 4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 
.699

a
 .488 .470 1.11055 .832 

a. Predictors: (Constant), ROE, DAR, CR   

b. Dependent Variable: HARGA SAHAM   

Sumber: Data diolah SPSS 16, 2017 

Berdasarkan table tersebut dapat diketahui nilai Durbin Watson 

sebesar 0.832, sehingga nilai DW berada diantaraa -2 sampai +2 berarti 

tidak terjadi autokorelasi. 

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji grafik. 



 

 

 

 

1. Uji Grafik 

Uji grafik untuk pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat grafik scatter plot dan hasilnya tampak seperti dalam 

gambar berikut: 

Gambar 4.2 

Scatter Plot (Hasil Uji Heteroskedastisitas) 

 

Sumber: Data diolah SPPS 16, 2016 

Memperhatikan grafik scatter plot di atas terlihat bahwa titik-

titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak 

dipakai untuk memprediksi Harga Saham berdasarkan masukan 

variabel independen CR, DAR,  dan ROE. 

 

 



 

 

 

 

4.4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan 

untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif. Berikut ini merupakan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 16, selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.601 .995  8.646 .000 

CR -.164 .121 -.151 -1.351 .180 

DAR -.277 .185 -.165 -1.494 .139 

ROE .366 .124 .305 2.946 .004 

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM    

Sumber: Data diolah SPSS 16, 2017 

Memperhatikan hasil perhitungan (Tabel 4.5) diperoleh nilai konstanta 

(a) dari model regresi = 8.601 dan koefisien regresi (bi) dari setiap variabel-

variabel independen diperoleh masing-masing untuk b1 = -0.164, b2 = -

0.277 dan b3 =0.366. Berdasarkan nilai konstanta dan koefisien regresi 

tersebut, maka hubungan antara variabel-variabel independen dengan 

variabel dependen dalam model regresi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y = 8.601 – 0.164 X1 – 0.277X2 + 0.366X3+ e 



 

 

 

 

Dari persamaan model regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Konstanta (a) 

Nilai konstanta (a) sebesar 8.601ini dapat diartikan jika CR, DAR 

dan ROE nilainya 0, maka harga saham nilainya 8.601 satuan. 

b. Koefisien CR (X1) 

Nilai koefisien CR adalah sebesar -0,818. Nilai CR yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan negatif antara variabel CR dengan 

harga saham. 

c. Koefisien DAR (X2) 

Nilai koefisien DAR adalah sebesar -0,277. Nilai DAR yang 

negatif menunjukkanadanyahubungan negatifantara variabel DAR 

dengan harga saham. 

d. Koefisien ROE (X3) 

Nilai koefisien ROE adalah sebesar 0.366. Nilai ROE yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel ROE 

dengan harga saham. Ini berarti setiap terjadi kenaikan ROE 

sebesar 1 maka akan meningkatkan harga saham sebesar 0.3666 

(dengan asumsi nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan). 

Berdasarkan rumusan model regresi yang terbentuk seperti di atas, 

dilakukan uji hipotesis untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam 

menaksir nilai aktual.Uji hipotesis ini meliputi uji F (Simultan), uji t 

(Parsial) dan koefisien determinasi (R
2
). 



 

 

 

 

4.5. Uji Hipotesis 

4.5.1 Uji F (Simultan) 

Pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan dilakukan 

dengan uji F. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua 

variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel independen. Berikut ini merupakan hasil dari 

Uji-F yang dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Uji F (F-Test) Simultan 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27.378 3 9.126 3.914 .011
a
 

Residual 200.525 86 2.332   

Total 227.903 89    

a. Predictors: (Constant), ROE, DAR, CR    

b. Dependent Variable: HARGA SAHAM    

Sumber: Data diolah SPSS 16, 2017 

Jika Fhitung> Ftabel, maka Ho ditolak dan Hα diterima dan sebaliknya 

Fhitung< Ftabel, maka Ho diterima dan Hαditolak. Berdasarkan Tabel 4.8 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 3.914 > Ftabel sebesar  2.71 sehingga Ho ditolak 

dan Hα diterima dengan signifikansi 0.011< 0,05 (yang ditetapkan), maka 

dapat diartikan bahwa secara simultan(bersama-sama) terdapat pengaruh 

yang signifikansi antara variabel CR, DAR, dan ROE terhadap variabel 

Harga Saham. 

 

 



 

 

 

 

4.5.2. Uji t (Parsial) 

Pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan 

uji t. pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara 

parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Berikut 

ini merupakan hasil dari Uji-t yang dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji T (T-Test) Parsial 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.601 .995  8.646 .000 

CR -.164 .121 -.151 -1.351 .180 

DAR -.277 .185 -.165 -1.494 .139 

ROE .366 .124 .305 2.946 .004 

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM    

Sumber: Data diolah SPSS 16, 2017 

Besarnya angka ttabel dengan ketentuan α = 0,05 dan dk = (n-2) atau 

(90-2) = 88 sehingga diperoleh nilai ttabel sebesar 1.66235. Berdasarkan 

Tabel 4.9 diatas, maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel 

sebagai berikut: 

a. Variabel CR terhadap Harga Saham 

Dari tabel coefficients diperoleh nilai thitung = -1,351 yang artinya thitung  

< ttabel (-1,351 < 1,66235) dengan signifikansi 0,180 > 0,05 maka Ho 



 

 

 

 

diterima dan Hα ditolak artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara CR terhadap Harga Saham.  

b. Variabel DAR terhadap Harga Saham 

Dari tabel coefficients diperoleh nilai thitung = -1,494 yang artinya thitung  

< ttabel (-1,494 < 1.66235) dengan signifikansi 0,139 > 0,05 maka Ho 

diterima dan Hα ditolak artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara DAR terhadap Harga Saham.  

c. Variabel ROE terhadap Harga Saham 

Dari tabel coefficients diperoleh nilai thitung = 2.496 yang artinya thitung 

>ttabel (2.496 > 1.66235) dengan signifikansi 0.004< 0,05 maka Ho 

ditolak dan Hα diterima artinya secara parsial terdapat pengaruh positif 

signifikan antara ROE terhadap Harga Saham.  

4.5.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar 

peranan variabel independen untuk menjelaskan variabilitas variabel 

dependen dalam model regresi. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .699
a
 .488 .470 1.11055 .832 

a. Predictors: (Constant), ROE, DAR, CR   

b. Dependent Variable: HARGA SAHAM   

Sumber: Pengolahan oleh SPSS 16, 2017 



 

 

 

 

Dari tabel 4.10 di atas hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai 

korelasi (R) sebesar 0.699 atau 69.9 % yang menunujukkan bahwa variabel 

dependen dan variabel independen memiliki korelasi yang positif, artinya 

apabila CR, DAR, dan ROE secara bersama-sama mengalami peningkatan, 

maka harga saham juga akan meningkat. 

Diketahui pengaruh ketiga variabel bebas atau independen terhadap 

variabel harga saham yang dinyatakan dengan nilai Adjusted R2, yaitu 0.470   

atau 0.470 %. Hal ini berarti 47 % variasi harga saham yang bisa dijelaskan 

oleh variasi dari ketiga variabel bebas atau independen yaitu Current Ratio 

(CR) Debt To Asset Ratio (DAR) dan Return on Equity (ROE)secara 

simultan. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 47 % =53 % dijelaskan oleh 

sebab-sebab lain di luar model yang merupakan kontribusi variabel bebas 

lain di luar ketiga variabel independen. 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Variabel Current Ratio (CR) Terhadap Harga Saham 

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa Current Ratio 

(CR)berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Dari hasil 

penelitian diperoleh nilai koefisien transformasi regresi untuk variabel 

Current Ratio (CR) sebesar -1.351 dengan nilai signifikansi sebesar 0,180 

dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dan lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel CR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian hipotesis 



 

 

 

 

pertama yang menyatakan bahwa Current Ratio (CR) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga sahamditolak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Current Ratio(CR)yang 

rendah akan menyebabkan terjadi penurunanharga pasar dari harga saham 

yang bersangkutan. Sebaliknya Current Ratio (CR) yang terlalu tinggi juga 

belum tentu baik, karena pada kondisi tertentu hal tersebutmenunjukkan 

banyak dana perusahaan yang menganggur (aktivitas sedikit)yang akhirnya 

dapat mengurangi kemampuan perusahaan. CurrentRatio (CR)yang tinggi 

dapat disebabkan adanya piutang yang tidak tertagihdan persediaan yang 

belum terjual, yang tentunya tidak dapat digunakansecara cepat untuk 

membayar hutang. Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian Vice Law 

Ren Sia dan Lauw Tjun Tjun (2011) yang menunjukkan bahwa 

CurrentRatio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

4.6.2. Pengaruh Variabel DAR Terhadap Harga Saham 

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa Debt to Asset Ratio 

(DAR)berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Dari hasil 

penelitian diperoleh nilai koefisien transformasi regresi untuk variabel Debt 

to Asset Ratio (DAR)sebesar -1,494 dengan nilai signifikansi sebesar 0,139 

dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dan lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat disumpulkan bahwa variabel DAR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa Debt to Asset Ratio (DAR)berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga sahamditolak. 



 

 

 

 

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan ukuran yang dipakai dalam 

menganlisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan 

yang tersedia untuk kreditor. Semakin tinggi Debt to Asset Ratio (DAR) 

maka semakin besar resiko yang dihadapi, dan investor akan meminta 

tingkat keuntungan yang semakin tinggi, rasio yang tinggi menunjukkan 

proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva. Hal ini akan 

direspon negatif oleh para investor dipasar modal.Demikian juga 

sebaliknya, apabila jumlah modal pinjaman yang besar dapat menghasilkan 

keuntungan yang besar bagi perusahaan, maka pada saat perusahaan 

dilikuidasi kemungkinan basar perusahaan dapat mengembalikan modal 

pinjaman seluruhnya. Melihat prospek perusahaan yang seperti itu, maka 

Harga Saham perusahaan tersebut dimungkinkan akan stabil, bahkan akan 

bergerak naik sehingga para investor akan tertarik untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan yang bersangkutan. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Rosyadi (Noer Sasongko dan Nila Wulandari,2006) 

menunjukkan bahwa DAR tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

harga saham. Dan mendukung hasil penelitian oleh Njo Anastasia,Yenny 

widiastuti Gunawan dan Imelda Wijiyanti (2003) yang menyimpulkan 

bahwa DAR tidak berpengauh signifikan terhadap harga saham. 

4.6.3. Pengaruh Variabel ROE Terhadap Harga Saham 

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa Return on Equity 

(ROE)berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Dari hasil 

penelitian diperoleh nilai koefisien transformasi regresi untuk variabel 



 

 

 

 

Return on Equity (ROE) sebesar 2.496 dengan nilai signifikansi sebesar 

0.004 dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dan lebih 

kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROE 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Return on Equity (ROE) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga sahamditerima. 

ROE berpengaruh terhadap harga saham, artinya bahwa semakin 

tinggi ROE maka akan semakin mahal suatu saham,karena ROE merupakan 

salah satu bentuk rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Hasil 

penelitian yang berpengaruh antara variabel Return on Equity (ROE dan 

harga saham juga dapat disebabkan karena pada rasio ROE merupakan 

indikator laba yang sering diperhatikan oleh investor. Semakin tinggi ROE 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka akan meningkatkan 

kemakmuran para pemegang saham perusahaan.
51

 Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Hendra Adhitya Wicaksono (2013), dan Indra Setiawan 

(2014). yang menunjukkan bahwa Return on Equity (ROE) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham.  

4.6.4. Pengaruh Variabel CR, DAR dan ROE Terhadap Harga Saham 

Dari hasil uji hipotesis secara simultan diperolehhasil bahwa Debt To 

CurrentRatio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR) dan Return on Equity (ROE) 

perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di ISSI periode 2013-2016 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

                                                
51 Indra Setiyawan, “ Pengaruh Current Ratio, Invetory Turnover, Time Interest Earned 

dan Return on Equity Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang 

Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012”, Jurnal Nominal Vol. 3 no.2 tahun 2014 



 

 

 

 

Current Ratio(CR) yang rendah akan menyebabkan terjadi 

penurunanharga pasar dari harga saham yang bersangkutan. DAR akan 

berpengaruh pada minat investor yang juga akan mempengaruhi harga 

saham yang semakin menurun. Karena, semakin besar DAR menunjukkan 

semakin besar biaya hutang yang harus dibayar perusahaan. Sedangkan 

ROE berpengaruh terhadap harga saham, artinya semakin tinggi ROE yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan maka akan meningkatkan kemakmuran 

para pemegang saham perusahaan, karena ROE merupakan salah satu 

bentuk rasio keuangan untuk menilai keuntungan perusahaan.  

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Hendra Adhitya 

Wicaksono (2013) bahwasannya variabel CR, DAR, dan ROE berpengaruh 

positif signifikan terhadap harga Saham. 

  



 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah 

diuraikan,dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji T) dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Variabel CR terhadap Harga Saham 

Variabel Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

b. Variabel DAR terhadap Harga Saham 

Variabel Debt To Asset Ratio (DAR)tidak berpengaruh 

berpengaruhsignifikan terhadap Harga Saham.  

c. Variabel ROE terhadap Harga Saham 

Variabel Retunr on equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Harga Saham.  

2. Hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan 

bahwahasiluji koefisien determinasi diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 

0.699 atau 69.9% yang menunujukkan bahwa variabel dependen dan 

variabel independen memiliki korelasi yang positif, artinya apabila CR, 

DAR, dan ROE secara bersama-sama mengalami peningkatan, maka harga 

saham juga akan meningkat. 



 

 

 

 

Diketahui pengaruh ketiga variabel bebas atau independen terhadap 

variabel harga saham yang dinyatakan dengan nilai Adjusted R2, yaitu 0.470   

atau 0.470 %. Hal ini berarti 47 % variasi harga saham yang bisa dijelaskan 

oleh variasi dari ketiga variabel bebas atau independen yaitu Current Ratio 

(CR) Debt To Asset Ratio (DAR) dan Return on Equity (ROE)secara 

simultan. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 47 % =53 % dijelaskan oleh 

sebab-sebab lain di luar model yang merupakan kontribusi variabel bebas 

lain di luar ketiga variabel independen. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Perusahaan sektor pertanian yang 

terdaftar di ISSI periode tahun 2013-2016 sebanyak 14 perusahaan, tetapi 

yang mempunyai laporan keuangan yang lengkap tahun 2013-2016 hanya 

ada 6 perusahaan. Dan untuk rasio keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 3 rasio. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya 

agar dapat menambah objek penelitiannya dan menambahkan rasio-rasio 

keuangan lainnya. 

5.3. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut 

merupakan saran-saran yang dapat peneliti berikan : 

1. Hendaknya peneliti selanjutnya mengambil sampel lebih banyak karena 

penelitian ini belum bisa mewakili keseluruh populasi pada perusahaan 

yang terdaftar di ISSI. 



 

 

 

 

2. Bagi peneliti dengan topik yang sejenis disarankan untuk melakukan 

kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel bebas lainnyaseperti 

ROA, EPS, DER, ROI, NPM dan lain-laindan sebaiknya memperpanjang 

periode penelitian. 

3. Bagi investor hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya ke 

perusahaan yang terdaftar di ISSI. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  



 

 

 

 

Lampiran 1 

Data Rasio CR, DAR, dan ROE perusahaan pertanian kelompok ISSI 

Periode Tahun 2013-2016 

  

 

Kode 

Saham 

Perusahaan 

Tahun Triwulan CR (%) 
DAR 

(%) 

ROE 

(%) 

Harga 

Saham 

AALI 

2
0
1
3

 

I 65.52 25.03 3.82 18000 

II 51.17 30.64 8 19700 

III 48.39 36.22 10.39 19500 

IV 45 31.37 18.53 25100 

BISI 

I 1301.39 9.43 3.8 860 

II 873.28 12.49 6.41 680 

III 1223.33 9.79 7.76 610 

IV 763.23 13.83 8.6 560 

BTEK 

I 6717.06 29.46 0.94 1630 

II 5878.18 64.98 1.98 1710 

III 7011.36 64.56 1.75 1510 

IV 12.01 77.51 2.76 1520 

GZCO  

I 121.12 49.03 0.21 165 

II 89.41 49.11 0.06 135 

III 0.9 49.98 0.89 116 

IV 74.7 53.03 6.37 110 

IIKP 

I 68.78 5.47 0.91 1940 

II 65.78 5.3 1.71 1940 

III 357.44 5.14 2.5 1750 

IV 373.14 5.12 5.3 2200 

LSIP  

I 329.92 15.72 1.57 1930 

II 199.69 21.13 2.96 1720 

III 268.93 16.19 7.03 1270 

IV 248.51 17.06 11.62 1930 

AALI 

2
0

1
4

 

I 54.49 31.64 7.32 26000 

II 50.86 38.8 12.9 28175 

III 44.73 38.3 17.58 23000 

IV 58.46 36.21 22.14 24250 

BISI 

I 897.69 12.29 1.87 660 

II 683.65 15.12 1.75 520 

III 724.12 14.39 5.86 494 

IV 724.7 14.21 10.29 790 

BTEK I 14.95 78.49 0.06 1375 



 

 

 

 

II 9.2 78.5 1.71 1500 

III 11.77 79.34 2.12 1400 

IV 34.25 82.24 4.1 1260 

GZCO 

I 50.95 52.38 0.62 112 

II 42.51 52 0.16 100 

III 41.48 51.44 1.69 94 

IV 88.17 51.91 3.28 135 

IIKP 

 

I 338.53 5.05 1.03 2250 

II 320.89 4.89 2.17 2240 

III 373.44 4.5 3.17 1800 

IV 334.29 4.43 3.53 3340 

LSIP 

I 239.8 17.49 3.27 2210 

II 188 20.68 6.95 2.315 

III 241.14 17.45 9.98 1900 

IV 249.1 16.59 12.69 1890 

AALI 

2
0
1
5

 

I 59.59 39.68 2.11 24300 

II 51.51 44.43 4.15 22950 

III 45.02 46.5 1.78 18125 

IV 79.89 45.61 5.94 15850 

BISI 

I 864.25 11.81 2.91 1310 

II 883.12 11.64 5.98 1600 

III 739.59 13.46 10.8 1100 

IV 636.85 15.23 14.54 1350 

BTEK 

I 45.38 82.33 2.27 1210 

II 34.87 82.89 2.16 1195 

III 41.39 83.68 1.18 1435 

IV 41.98 83.87 0.34 1800 

GZCO 

I 66.28 52.65 0.72 114 

II 92.7 38.78 0.63 84 

III 137.43 40.46 0.64 89 

IV 125.85 46.21 41.96 95 

IIKP 

I 25.74 4,21 1.15 3300 

II 99.08 4.01 2.2 2100 

III 106.99 3.82 3.04 740 

IV 100.86 3.87 5.06 3675 

LSIP 

I 216.09 20.3 2.13 1730 

II 172.85 20.31 4.43 1555 

III 201.5 19.3 6.58 1385 

IV 222.1 17.07 8.49 1320 

AALI 

2
0
1
6

 

I 77.07 44..81 3.5 18200 

II 177.46 35.36 4.96 14700 



 

 

 

 

III 93.52 27.74 7.19 14825 

BISI 

I 724.49 13.62 3.47 1756 

II 762.74 13.15 7.44 1750 

III 819.38 12.44 11.96 1800 

BTEK 
2

0
1

6
 

I 50.57 83.92 0.14 1475 

II 58.61 84.11 1.42 1210 

III 59.28 8.04 0.02 1175 

GZCO 

I 71.58 46.3 2.44 83 

II 64.53 48.1 6.28 69 

III 64.61 49.78 11.59 69 

IIKP 

I 408.2 3.88 0.93 3725 

II 157.2 5.15 2.53 3800 

III 73.55 2.28 6.51 3600 

LSIP 

I 2017.65 17.95 0.68 1820 

II 221.5 17.21 1.56 1380 

III 238.39 17.83 3.69 1495 

 

  



 

 

 

 

Lampiran 2 

HASIL PENGOLAHAN DATA 

 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 90 -.11 8.86 4.9936 1.47318 

DAR 90 .82 4.43 3.0897 .95517 

ROE 90 -3.91 3.74 1.0080 1.33571 

HARGA SAHAM 90 4.23 10.25 7.2952 1.60022 

Valid N (listwise) 90     

 

 

 

2. Uji Normalitas (Analisis Statistik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Uji Normalitas (Analisis Statistik) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 90 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.50103112 

Most Extreme Differences Absolute .102 

Positive .088 

Negative -.102 

Kolmogorov-Smirnov Z .972 

Asymp. Sig. (2-tailed) .301 

a. Test distribution is Normal. 

 

4. Uji Linieritas CR 

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Hargasaham * 

CR 

Between 

Groups 

(Combined) 201.708 74 2.726 1.457 .220 

Linearity 14.100 1 14.100 7.536 .016 

Deviation from 

Linearity 
187.609 73 2.570 1.374 .260 

Within Groups 26.195 14 1.871   

Total 227.903 88    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Uji Linieritas DAR 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Hargasaham * 

DAR 

Between 

Groups 

(Combined) 218.251 70 3.118 5.814 .000 

Linearity 32.953 1 32.953 61.451 .000 

Deviation from 

Linearity 
185.298 69 2.685 5.008 .000 

Within Groups 9.652 18 .536   

Total 227.903 88    

 

6. Uji Linieritas ROE 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Hargasaham * 

ROE 

Between 

Groups 

(Combined) 224.608 85 2.642 2.406 .258 

Linearity 20.517 1 20.517 18.682 .023 

Deviation from 

Linearity 
204.091 84 2.430 2.212 .283 

Within Groups 3.295 3 1.098   

Total 227.903 88    

 

 

7. Uji Multikolineritas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CR .820 1.219 

DAR .835 1.198 

ROE .954 1.049 

a. Dependent Variable: 
HARGA SAHAM 

     

 



 

 

 

 

8. Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .699
a
 .488 .470 1.11055 .832 

a. Predictors: (Constant), ROE, DAR, CR   

b. Dependent Variable: HARGA SAHAM   

 

9. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

10. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .699
a
 .488 .470 1.11055 .832 

a. Predictors: (Constant), ROE, DAR, CR   

b. Dependent Variable: HARGA SAHAM   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11Uji F (F-Test) Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27.378 3 9.126 3.914 .011
a
 

Residual 
200.525 86 2.332 

  

Total 
227.903 89 

   

a. Predictors: (Constant), ROE, DAR, CR    

b. Dependent Variable: HARGA SAHAM    

 

9. Uji T (T-Test) Parsial 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.601 .995  8.646 .000 

CR -.164 .121 -.151 -1.351 .180 

DAR -.277 .185 -.165 -1.494 .139 

ROE .366 .124 .305 2.946 .004 

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM    
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