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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah Current Ratio (CR), Return On Asset

(ROA),  Debt  to  Equity  Ratio  (DER),  dan  Earning  Per  Share  (EPS)  secara  simultan  dan  parsial
berpengaruh  signifikan  terhadap  harga  saham  (CLP)  dan  rasio  manakah  yang  paling  dominan
mempengaruhi   harga  saham  (CLP)  apabila  diuji  secara  parsial.  Objek  pada  penelitian  ini  adalah
perusahaan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016
dengan populasi sebanyak 19 perusahaan. Dari 19 perusahaan yang terdaftar, 10 perusahaan dijadikan
sampel  dengan  menggunakan  purposive  sampling.  Analisis  hasil  data  penelitian  dilakukan  dengan
menggunakan  analisis  regresi  berganda.  Hasil  pembahasan  menunjukkan  bahwa  variabel-variabel
independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Hasil uji parsial menunjukkan
bahwa variabel  independen tersebut  yang meliputi  Current  Ratio dan Earning Per Share berpengaruh
negatif sedangkan Return On Asset dan Debt to Equity Ratio berpengaruh positif terhadap Harga Saham.
Current Ratio dan Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan sedangkan Return On Asset dan  Earning
Per Share tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Variabel Debt to Equity Ratio menjadi
variabel yang paling dominan mempengaruhi harga saham. 

Kata kunci : Current Ratio, Return On Asset, Debt to Equity Ratio, Earning Per Share dan Harga Saham
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1. Pendahuluan 
Persaingan  global  merupakan  fakta  kehidupan  perekonomian,  yang  menjadikan  semakin

tingginya tingkat persaingan antar pelaku ekonomi. Hal tersebut membuat perusahaan memikirkan
kembali masalah kinerja keuangan dan efisiensi guna menarik sebanyak mungkin investor yang ingin
menanamkan saham di perusahaannya. Investor memandang pasar modal sebagai sarana yang efektif
untuk menghimpun dana dari masyarakat, selain dana dari pihak luar negeri. Hal ini dimungkinkan
karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang dana investasi jangka panjang dari
masyarakat  untuk  disalurkan  ke  sektor-sektor  usaha.  Di  dalam  melakukan  investasi  yang  sehat,
seorang  investor  dan  calon  investor  sebelumnya  harus  mempertimbangkan  kondisi  kesehatan
perusahaan yang tercermin melalui  kinerja perusahaan tersebut, termasuk juga kondisi  perusahaan
sejenis.  Informasi  kedua  adalah  menyangkut  aspek teknis  yang diketahui  oleh  para  pelaku bursa
berupa fluktuasi kurs, volume transaksi, kondisi bursa dan fluktuasi harga saham. Informasi keuangan
yang  terdapat  pada  Laporan  Keuangan  perusahaan  memuat  data  historis  dalam  penilaian  dan
peramalan analisis investasi. 

Menurut Hery (2016:113) menganalisis laporan keuangan berarti menilai kinerja perusahaan,
baik secara internal maupun untuk dibandingkan dengan perusahaan lain yang berada dalam industri
yang sama. Hal ini berguna bagi arah perkembangan perusahaan dengan mengetahui seberapa efektif
operasi perusahaan telah berjalan. Analisis laporan keuangan sangat berguna tidak hanya bagi internal
perusahaan saja tetapi juga bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya.  

Pada saat investor akan membeli saham suatu perusahaan yang telah go publik, investor akan
menganalisis  laporan  keuangan  perusahaan terutama yang  berkaitan  dengan  masalah  pengelolaan
investasi dan kemampuannya dalam menghasilkan laba. Hal ini berarti bahwa dari laporan keuangan
suatu perusahaan dapat diketahui kinerja perusahaan yang bersangkutan sebagai dasar pengambilan
keputusan investasi.  Fokus utama dari laporan keuangan adalah informasi mengenai prestasi suatu
perusahaan yang diukur dengan laba dan komponen-komponennya. Tujuan umumnya adalah untuk
memberikan  informasi  yang  dapat  digunakan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  ekonomi
perusahaan. Informasi akuntansi yang disajikan dalam neraca, laporan laba/rugi dan laporan keuangan
lainnya  dinyatakan dalam nilai  absolute/mutlak.  Salah  satu  kegunaan informasi  akuntansi  adalah
untuk mengevaluasi dan menilai kinerja perusahaan. 

Untuk  menilai  kondisi  keuangan  dan  prestasi  perusahaan,  analisis  keuangan  memerlukan
beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering dipakai adalah rasio atau indeks, yang menghubungkan
dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio
dapat  memberikan  pandangan yang lebih  baik  tentang kondisi  keuangan dan  prestasi  perusahaan
dibandingkan analisis yang hanya didasarkan atas data keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk
rasio. 

Hery (2016:138) mengemukakan rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan
menggunakaan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan
dan kinerja perusahaan. Analisis rasio merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio adalah
analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan
dalam  bentuk  rasio  keuangan.  Analisis  rasio  keuangan  merupakan  analisis  yang  paling  sering
dilakukan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja keuangan dan kinerja perusahaan dibanding
dengan alat analisis keuangan lainnya. 

Sudah dilakukan banyak penelitian untuk membuktikan bahwa rasio keuangan sebagai alat
analisis kinerja keuangan yang dapat dilihat dari laporan keuangan namun pada penelitian ini peneliti
akan  meneliti   pengaruh  kinerja  keuangan  terhadap  harga  saham,  yang  dimaksudkan  untuk
memberikan gambaran kepada para investor apakah cukup layakkah suatu saham dibeli dengan harga
yang  ditawarkan  dengan  potensi  yang  bisa  kita  perkirakan  di  masa  depan  akan  memberikan
keuntungan  atau  justru  kerugian.  Oleh  karena  itu  peneliti  mengambil  judul  “Pengaruh  Kinerja
Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia (Periode Penelitian 2014-2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji
pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham perusahaan sub sektor  properti & real estate yang
terdaftar di bursa efek Indonesia untuk periode penelitian 2014-2016.

Dasar Pemikiran Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis
Kinerja Keuangan
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Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang
ingin  dicapai  dalam  usaha  untuk  memenuhi  kepentingan  para  anggotanya.  Keberhasilan  dalam
mencapai  tujuan perusahaan merupakan prestasi  manajemen.  Penilaian prestasi  atau kinerja  suatu
perusahaan perlu diukur agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal
maupun eksternal.  Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu
perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui  mengenai
baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode
tertentu.  Hal  ini  sangat  penting  agar  sumber  daya  digunakan  secara  optimal  dalam  menghadapi
perubahan lingkungan.

Penilaian  kinerja  keuangan  merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak
manajemen untuk mencapai  tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan,  selain itu juga sebagai
analisis bahan pertimbangan investor sebelum menanamkan modalnya. Sebelum memahami masalah
penilaian kinerja lebih jauh, maka perlu dijelaskan pengertian kinerja keuangan. Menurut Munawir
(2010:30), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi
keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak
yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk
dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya.

Rasio Likuiditas
Rasio  likuiditas  berfokus  pada  hubungan  antara  aset  lancar  dan  kewajiban  lancar.

Kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancar merupakan faktor yang penting dalam
mengevaluasi  kekuatan  keuangan  perusahaan.  Perusahaan  yang  tidak  memiliki  aset  kas  untuk
membayar pembelian tepat waktu akan kehilangan beberapa peluang untuk memanfaatkan potongan
tunai dan akan menghadapi risiko kreditur menghentikan pemberian kredit.

Menurut Harahap (2009:301), rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan
perusahaan  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya.  Untuk  dapat  memenuhi  kewajibannya  yang
sewaktu-waktu ini, maka perusahaan harus mempunyai alat-alat untuk membayar yang berupa aset-
aset lancar yang jumlahnya harus jauh lebih besar dari pada kewajiban-kewajiban yang harus segera
dibayar  berupa kewajiban-kewajiban lancar.  Adapun yang termasuk rasio likuidas  meliputi  Rasio
Lancar (Current Ratio), Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio), Rasio Kas (Cash Ratio).

Rasio Solvabilitas (Ratio Leverage)
Menurut  Harahap  (2009:306),  rasio  solvabilitas  atau  leverage merupakan  rasio  yang

mengukur  seberapa jauh perusahaan dibiayai  oleh kewajiban atau pihak luar  dengan kemampuan
perusahaan  yang  digambarkan  oleh  ekuitas.  Setiap  penggunaan  utang  oleh  perusahaan  akan
berpengaruh terhadap rasio dan pengembalian.  Rasio ini  dapat  digunakan untuk melihat  seberapa
resiko keuangan perusahaan. Adapun yang termasuk rasio Solvabilitas meliputi Rasio Hutang (Debt
Ratio), Rasio Hutang Terhadap Modal (Debt to Equity Ratio), Rasio kelipatan Bunga yang Dihasilkan
(Time Interest  Earned Ratio),  Rasio Laba Operasional  terhadap Kewajiban (Operating Income to
Liabilities Ratio).

Rasio Aktivitas
Menurut  Harahap  (2009:308),  rasio  aktivitas  menggambarkan  aktivitas  yang  dilakukan

perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan
lainnya. Rasio ini dinyatakan sebagai perbandingan penjualan dengan berbagai elemen aset. Elemen
aset  sebagai  pengguna dana seharusnya bisa dikendalikan agar  bisa dimanfaatkan secara  optimal.
Semakin  efektif  dalam memanfaatkan  dana semakin cepat  perputaran  dana  tersebut,  karena  rasio
aktivitas umunya diukur dari perputaran masing-masing elemen aset. 

Mengenai rasio-rasio aktivitas sebagaimana yang diutarakan, menurut Riyanto (2010: 334).
Adapun yang termasuk rasio aktivitas meliputi  Perputaran Persediaan (Inventory Turnover),  Rata-
Rata Periode Pengumpulan Piutang (Day’s Sales Outstanding), Perputaran Total Aset (Total Asset
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Turnover),  Perputaran Modal  Kerja  (Working Capital  Turn Over),  Perputaran Aset  Tetap (Fixed
Assets Turnover).

Rasio Profitabilitas
Menurut  Harahap (2009:309),  rasio profitabilitas  menggambarkan kemampuan perusahaan

mendapatkan laba melalui semua kemampuannya, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan,
kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Adapun yang termasuk rasio aktivitas
meliputi Margin Laba Bersih (Net Profit Margin), Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin), Margin
Laba Operasional  (Operating Profit  Margin),  Tingkat  Pengembalian Aset  (Return On Assets) dan
Hasil Pengembalian atas Ekuitas (Return on Equity).

Rasio ukuran pasar
Menurut  Hery,  (2016:144)  rasio  penilaian  atau  rasio  ukuran  pasar  merupakan rasio  yang

digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan (nilai saham). Rasio Penilaian atau Rasio
Ukuran Pasar terdiri dari Laba Per Lembar Saham Biasa (Earning Per Share), Rasio Harga Terhadap
Laba (Price Earning Ratio), Rasio Harga terhadap Nilai Buku (Price to Book Vaue Ratio), Imbalan
Hasil Dividen (Dividen Yield), Rasio Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio).

Hubungan Kinerja Keuangan dengan Harga Saham Harga
Menurut  Harmono  (2009:111)  menyatakan  bahwa  Kinerja  fundamental  perusahaan  yang

diproyeksikan melalui dimensi profitabilitas perusahaan memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai
perusahaan melalui indikator harga saham dan struktur modal perusahaan berkenaan dengan besarnya
komposisi utang perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan
sangat  penting  bagi  investor  karena  apabila  hasil  dari  analisis  rasio  mencerminkan  kinerja  yang
sebenarnya pada sektor usaha tertentu maka investor dapat meramalkan kondisi perusahaan dimasa
mendatang sebelum berinvestasi . Apabila rasio keuangan terbukti dapat membantu memproyeksikan
keuntuangan di masa yang akan datang, hal ini akan menarik minat investor untuk berinvestasi  saham
sehingga permintaan terhadap saham akan meningkat dan mempengaruhi harga saham dipasar modal.

Tujuan  investor  melakukan  analisis  terhadap  saham  sebelum  berinvestasi  adalah  agar
mendapat gambaran yang lebih jelas terhadap kemampuan perusahaan tersebut untuk tumbuh dan
berkembang  di  masa  yang  akan  datang  serta  keuntungan  yang  akan  diperoleh  investor  dapat
diramalkan lebih akurat. Salah satu perhatian investor dalam menganalisis saham adalah harga saham
itu  sendiri.  Analisa  terhadap  penilaian  harga  saham  merupakan  langkah  mendasar  yang  harus
dilakukan oleh investor sebelum melakukan investasi,  supaya investor tidak terjebak pada kondisi
yang merugikan. Harga saham berubah (berfluktuasi) sesuai dengan kekuatan permintaan (demand)
dan penawaran (supply). 

Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  pembelian  saham  (permintaan)  didasarkan  pada
pertimbangan fundamental yaitu kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dapat dapat di ukur
melalui rasio keuangan yang merupakan hasil olah dari laporan keuangan.

Berdasarkan  permasalahan  yang  dikemukakan  teori-teori  penunjang  di  atas  yang  telah
memperkuat  permasalahan tersebut,  maka diajukan suatu hipotesis  atau dugaan sementara,  antara
lain :
1) Hipotesis 1

Current Ratio (CR), Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) dan Earning Per Share
(EPS) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham (CLP).

2) Hipotesis 2
Current Ratio (CR), Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Earning Per Share
(EPS) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham (CLP).

3) Hipotesis 3
Earning Per Share (EPS) berpengaruh dominan terhadap harga saham (CLP).

Metode Penelitian
Prosedur dan sampel

Jenis  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  asosiatif.  Penelitian  kuantitatif  adalah  suatu  proses
menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan
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mengenai  apa  yang  ingin  diketahui.  (Kasiram,  2008:149)  dalam  bukunya  Metodologi  Penelitian
Kualitatif  dan  Kuantitatif.  Adapun  yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan
keuangan 19 perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengambilan  sample  menggunakan  metode  purposive
sampling. Dari populasi 19 perusahaan, yang telah menyajikan laporan keuangan memenuhi semua
variabel yang akan diujikan dan dipublikasikan di bursa efek Indonesia adalah PT. Agung Podomoro
Land Tbk, PT. Alam Sutera Realty Tbk, PT. Bekasi Asri Pemula Tbk, PT. Bumi Citra Permai Tbk,
PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk, PT. Bukit Darmo Property Tbk, PT. Sentul City Tbk, PT. Cowell
Development Tbk, PT. Ciputra Development Tbk dan PT. 

Megapolitan  Developments  Tbk,  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2016.  Sedangkan  9
perusahaan  lainnya  yaitu  PT.  Jaya  Real  Property  Tbk,  PT.  Jakarta  International  Hotes  &
Developments Tbk, PT. Perdana Gapuparma Tbk, PT. Gowa Makassar Tourism Developments Tbk,
PT. Fortune Mate Indonesia Tbk, PT. Intiland Developments Tbk, PT. Duta Anggada Realty Tbk, PT.
Bumi Serpong Damai Tbk, PT. Duta Pratiwi Tbk tidak dapat dijadikan sampel karena pada tahun
penelitian ada laporan keuangan yang tidak dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia. 
Instrumen pengukuran dan definisi Operasional

Untuk  menjawab  rumusan  masalah  dan  melakukan  pengujian  terhadap  hipotesis  yang
diajukan, maka data yang diperoleh selanjutnya akan diolah sesuai dengan   kebutuhan analisis. Untuk
kepentingan pembahasan, data diolah dan dipaparkan berdasarkan  prinsip-prinsip statistic deskriptif,
sedangkan untuk kepentingan analisis dan pengujian hipotesis digunakan analisis Regresi berganda
untuk mengetahui hubungan antara variable dependen dan independen.

Current  Ratio  digunakan  dalam  penelitian  untuk  mewakili  rasio  likuiditas,  dan  peneliti
memilih  Current Ratio (CR) dibanding rasio likuidatas yang lain karena peneliti ingin menguji dan
meneliti apakah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya yang akan segera jatuh
tempo  dengan  menggunakan  uang  kas  dan  setara  kas  yang  ada  (Hery,  2016:145)  berpengaruh
terhadap  harga  saham  dan  apakah  pengaruhnya  negatif  atau  positif.  Rasio  ini  dihitung  dengan
membagi aset lancar dengan kewajiban lancar (Hery, 2016:152)

Return On Asset (ROA) digunakan untuk menguji dan menganalisa seberapa besar kontribusi
aset dalam menciptakan laba bersih atau dengan kata lain seberapa besar njumlah laba bersih yang
akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset berpengaruh terhadap harga
saham (CLP). Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset (Hery, 2016:193)

Debt  to  Equity  Ratio (DER)  digunakan untuk menguji  dan menganalisa  apakah besarnya
proporsi utang terhadap modal atau perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor
dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik berpengaruh terhadap harga saham. Rasio ini dihitung
dengan membagi total kewajiban dengan total modal (Hery, 2016:168).

Earning Per Share (EPS) digunakan untuk menguji dan menganalisa apakah jumlah uang
yang dihasilkan (return) dari setiap lembar saham berpengaruh terhadap harga saham. Semakin besar
nilai  EPS semakin  besar  keuntungan yang diterima pemegang saham.  Rasio  ini  dihitung dengan
mengurangkan  laba  bersih  dengan  deviden  saham istimewa  dan hasilnya  dibagi  dengan rata-rata
tertimbang jumlah saham biasa yang beredar (Alwi, 2003:77)

Harga Saham yang digunakan adalah harga saham pasar pada saat penutupan (closing price).
Rumus penentuan harga saham adalah harga saham sama dengan harga pada saat penutupan akhir
(closing  price)  (Sunariyah,  2003:112).  Dalam  penelitian  ini  akan  diuji  secara  simultan  maupun
parsial  apakah rasio-rasio sebagai  variabel  independen berpengaruh terhadap harga saham (CLP),
apakah pengaruhnya positif atau negatif dan rasio manakah yang paling dominan.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut
Saifuddin Azwar (2004:136) adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh
oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan Data Tangan Kedua.
Data  Sekunder  biasanya  berwujud  data  dokumentasi  atau  data  laporan  yang  telah  tersedia.  Data
primer dan data sekunder, dapat pula digolongkan menurut  jenisnya sebagai data kuantitatif  yang
berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa kategori-kategori.

Uji Kesesuaian Model
Uji Normalitas
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Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel tersebut mempunyai  distribusi
data yang normal atau tidak.Untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak, salah satunya dapat
diketahui  dengan  menggunakan  pendekatan  Kolmogorov-smirnov.  Hasil   menunjukkan  bahwa
signifikansi  atau  nilai  probabilitas  adalah  sig  >  0.05  maka  data  penelitian  dapat  dikategorikan
berdistribusi Normal.

Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  ini  dilakukan untuk  mengetahui  bahwa tidak  terjadi  hubungan yang

sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar
variabel  bebas  tidak saling berkaitan.  Dari  hasil  pengujian multikolinieritas  yang dilakukan,  nilai
tolerance  variabel  Current Ratio sebesar 0,938, ROA sebesar 0,729, DER sebesar 0,998 dan EPS
sebesar 0.746 Nilai VIF variabel  Current Ratio sebesar 1,066, ROA sebesar 1,371, DER sebesar
1,002  dan  EPS  1,341.  Dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Current  Ratio,  ROA,  DER  dan  EPS
memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF variabel Current Ratio, ROA, DER dan EPS
kurang dari 10 sehingga keempat variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas antar variabel.

Uji Heterokedastisitas
Uji Heteroskedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda

terjadi  ketidaksamaan  varians  dan  residual  suatu  pengamatan  ke  pengamatan  lainnya.  Hasil
penghitungan menunjukkan bahwa signifikansi atau nilai probabilitas adalah sig > 0.05 maka model
regresi linier berganda tidak terjadi heteroskedastitas.

Uji Autokorelasi
Auto  korelasi  adalah  korelasi  yang  terjadi  diantara  anggota  observasi  yang  terletak

berderetan, biasanya terjadi pada data time series. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai
Durbin Watson diperoleh nilai du dan dl masing-masing 1,7386 dan 1,1426. Maka nilai autokolerasi
diantara 1,7386<2,101<2,2614 jadi tidak terjadi autokolerasi.

Analisa Hasil
Setelah   dilakukan   pengujian   terhadap   uji  asumsi  klasik  dan  dari   hasil  tersebut  data   yang
digunakan  memenuhi  syarat,  maka  analisis  dapat  dilanjutkan dengan uji regresi linier berganda. 

Berdasarkan  penelitian  ini,  makan  persamaan  regresi  linear  bergandanya  dapat  dinyatakan
sebagai berikut :
Y =157,240-175,787 X₁ + 929,743X₂ + 263,367X₃ - 1,109 X₄ +e

Uji T (Pengujian secara Parsial) 
Pengaruh dari masing-masing variabel  Current Ratio, ROA, DER dan EPS terhadap Harga

Saham  dapat  dilihat  dari  arah  tanda  dan  tingkat  signifikansi.  Variabel  Current  Ratio dan  EPS
menunjukkan arah yang negatif,  sedangkan ROA dan DER menunjukkan arah yang positif.  Nilai
signifikansi dari variabel  Current Ratio sebesar 0,008, variabel ROA sebesar 0,262, variabel DER
sebesar  0,000, variabel EPS sebesar 0,408. Dari data tersebut dapat disimpulkan:
a) Current Ratio dan DER < 0,05 berarti variabel  Current Ratio dan DER berpengaruh signifikan

terhadap Harga Saham (CLP).
b) ROA dan EPS > 0,05 berarti variabel ROA dan EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga

Saham (CLP).
Sedangkan berdasarkan tabel  uji  parsial,  menunjukkan bahwa CR memiliki  nilai  t  hitung

sebesar -2,868, ROA memiliki t hitung sebesar 1,148, sedangkan DER sebesar 5,136 dan EPS sebesar
-0,124

Uji F (Pengujian secara Simultan)
Uji  F  adalah  Pengujian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  variabel  bebas

(independent)  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  terikat  (dependent).  Berdasarkan  hasil
perhitungan, signifikansi Uji Statistik  F  diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut
lebih kecil  dari  0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima,  sehingga dapat dikatakan bahwa variabel
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Current Ratio, ROA, DER, dan EPS secara simutan berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham
(CLP).

Koefisien Determinasi (R2)
Berdasarkan hasil uji SPSS, diperoleh hasil R Square adalah 0,594. Hal ini berarti sebesar

59,4% variabel independen dari penelitian ini dalam menerangkan variabel dependen. Artinya sebesar
59,4% variabel Harga Saham bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel Current Ratio, ROA, DER dan
EPS.  Sedangkan  sisanya  40,6%  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  bebas  lainnya  yang  tidak
diperhitungkan dalam model regresi.

Pembahasan 
Pengaruh  Current  Ratio (CR),   Debt  to  Equity  Ratio (DER),  Return  On  Asset (ROA),  dan
Earning Per Share (EPS) secara simultan terhadap Harga Saham (CLP) 

Berdasarkan  hasil  uji  statistik  dengan  menggunakan  SPSS,  signifikansi  Uji  Statistik   F
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan Ha
diterima,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  Current  Ratio,  ROA,  DER  dan  EPS  secara
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham. Hasil penelitan ini mendukung
penelitian  yang dilakukan oleh Roro  (2012)  dimana  dalam peneletiannya  variabel  Current  Ratio,
ROA, DER dan EPS secara simultan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham.

Nilai  R  Square adalah  0,594.  Hal  ini  berarti  sebesar  59,4%  variabel  independen  dari
penelitian ini dalam menerangkan variabel dependen. Artinya sebesar 59,4% variabel Harga Saham
(CLP)  bisa  dijelaskan oleh  variasi  dari  variabel  Current  Ratio,  ROA,  DER dan EPS,  sedangkan
sisanya 40,6% dipengaruhi  oleh variabel-variabel  bebas  lainnya yang tidak diperhitungkan dalam
model regresi. Variabel lain yang berpengaruh terhadap saham namun tidak diperhitungkan dalam
model  regresi  adalah  Time Interest  Earned,  Return on Equity (Setiyawan Indra,  2013),  dan  Net  

Profit Margin (Nardi, 2013).

Pengaruh  Current  Ratio (CR),   Debt  to  Equity  Ratio (DER),  Return  On  Asset (ROA),  dan
Earning Per Share (EPS) secara parsial terhadap Harga Saham (CLP) 

Adapun Pengaruh Current Ratio (CR),  Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA),
dan  Earning Per Share (EPS) secara parsial terhadap Harga Saham (CLP) dapat diuraikan sebagai
beriikut:
a. Pengaruh Current Ratio (CR) secara parsial terhadap Harga Saham (CLP) 

Dari   hasil   penelitian  diperoleh  koefisien  regresi  variabel  Current  Ratio sebesar -
175,787  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,008  dimana  nilai  ini  lebih  kecil  daripada  0,05,
sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel  Current Ratio secara parsial berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Harga Saham (CLP). Untuk koefisien regresi sebesar -175,787 berarti setiap
penambahan CR sebesar 1% diprediksi akan menurunkan nilai Harga Saham sebesar Rp 175,787
(dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah).

Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pada perusahaan sub sektor properti
dan real  estate,  perusahaan yang memiliki  aset  lancar yang kecil  maka harga saham semakin
besar, sebaliknya apabila aset lancar lebih besar dari kewajiban lancar maka harga saham menjadi
semakin  kecil.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  semakin  besarnya  aset  lancar  dianggap  tidak
produktif dalam sektor usaha properti  dan  real estate sehingga justru menurunkan nilai  harga
saham. 

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2014), tetapi tidak
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Roro (2012) dan Trisnawati (2013) yang menyatakan
bahwa Current Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Harga Saham.

b. Pengaruh Return on Asset secara parsial terhadap Harga Saham (CLP) 
Dari hasil penelitian diperoleh koefisien regresi variabel ROA sebesar 929,743 dengan

nilai  signifikan  sebesar  0,262  dimana  nilai  ini  lebih  besar  daripada  0,05,  sehingga  bisa
disimpulkan bahwa variabel ROA secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
variabel Harga Saham. Untuk koefisien regresi sebesar 929,743 berarti setiap penambahan ROA
sebesar 1% diprediksi akan menaikkan nilai Harga Saham sebesar Rp 929,743 (dengan asumsi
bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah).
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Dalam penelitian ini ROA tidak berpengaruh kuat terhadap naik turunnya harga saham
hal ini disebabkan asumsi besarnya kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih tidak cukup
diperhitungkan dalam kenaikan maupun penurunan harga saham. Dalam sektor usaha properti dan
real  estate ini  yang  lebih  kuat  menentukan  harga  saham adalah  kepercayaan  kreditur  dalam
memberikan  pinjaman  dan  keproduktifan  aset  lancar  jadi  semakin  kecil  aset  lancar  semakin
meningkatkan harga saham.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fachrul Septianto (2012), Roro
(2012), Trisnawati (2013) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap
Harga Saham.

c. Pengaruh Debt to Equity Ratio secara parsial terhadap Harga Saham (CLP) 
Dari hasil  penelitian diperoleh koefisien regresi variabel DER sebesar 263,367 dengan

nilai  signifikan  sebesar  0,000  dimana  nilai  ini  lebih  kecil  daripada  0,05,  sehingga  bisa
disimpulkan  bahwa  variabel  DER secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap
variabel Harga Saham. Untuk koefisien regresi sebesar 263,367 berarti setiap penambahan DER
sebesar 1% maka harga saham diprediksi mengalami peningkatan sebesar Rp 263,367 (dengan
asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah).

Menurut data tersebut maka dapat disimpulkan pada perusahaan sub sektor properti dan real
estate semakin tinggi tingkat pinjaman maka semakin berpotensi untuk menaikkan harga saham,
sebaliknya semakin tinggi tingkat ekuitas disbanding pinjaman justru menurunkan harga saham.
hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kepercayaan  dari  kreditur  untuk  memberikan  pinjaman  baik
jangka panjang maupun jangka pendek berpotensi  membuat  harga saham semakin meningkat.
Hasil  penelitian  ini  menolak  penelitian  yang  dilakukan  Fachrul  Septianto  (2012)  dan  Daulat
Sihombing (2008) yang menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga
Saham.

d. Pengaruh Earning Per Share (EPS) secara parsial terhadap Harga Saham (CLP) 
Dari  hasil  penelitian  diperoleh  koefisien  regresi  variabel  EPS sebesar -1,109 dengan nilai

signifikan sebesar 0,124 dimana nilai ini lebih besar daripada 0,05, sehingga bisa disimpulkan
bahwa variabel  EPS secara  parsial  berpengaruh positif  dan tidak signifikan terhadap variabel
Harga Saham. Untuk koefisien regresi sebesar -1,109 berarti setiap penambahan EPS sebesar 1
satuan maka harga saham diprediksi  mengalami  penurunan sebesar Rp 1,109 (dengan asumsi
bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau tidak berubah)

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa EPS tidak berpengaruh kuat terhadap harga
saham hal ini bisa diasumsikan bahwa keterkaitan jumlah laba bersih dengan bagian kepemilikan
pemegang saham dalam perusahaan investasi tidak berpengaruh kuat terhadap harga saham. Dan
apabila  berpengaruh,  maka  pengaruhnya  adalah  semakin  besar  laba  bersih  yang  dihasilkan
dibandingkan rata-rata tertimbang saham biasa maka semakin memperkecil potensi naiknya harga
saham. Hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Roro (2012) dan Trisnawati
(2013) yang menyatakan bahwa EPS berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.

Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial paling dominan berpengaruh terhadap Harga Saham
(CLP) 

Dari tabel uji parsial, menunjukkan bahwa CR memiliki nilai t hitung sebesar -2,868, ROA
memiliki t hitung sebesar 1,148, sedangkan DER sebesar 5,136 dan EPS sebesar -0,124, karena DER
memiliki nilai t hitung terbesar yaitu sebesar 5,136 maka dapat disimpulkan DER secara parsial paling
dominan berpengaruh terhadap Harga Saham (CLP). 

Dari  uraian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  maka  dapat  dianalisa  bahwa  apabila  DER
meningkat maka Harga Saham juga meningkat dan yang paling dominan mempengaruhi harga saham
dibanding  Current Ratio, ROA, dan EPS adalah DER. Kesimpulan ini dapat dianalisis bahwa pada
perusahaan  sub  sektor  properti  dan  real  estate semakin  tinggi  tingkat  pinjaman  maka  semakin
berpotensi untuk menaikkan harga saham, hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan dari kreditur
untuk memberikan pinjaman baik jangka panjang maupun jangka pendek paling berpotensi membuat
harga  saham  semakin  meningkat.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sesui  dengan  hipotesis  awal  yang
menyebutkan EPS secara parsial  paling dominan berpengaruh terhadap harga saham, hipotesis  ini
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mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trisnawati (2013) yang menyebutkan EPS
paling dominan berpengaruh terhadap harga saham (CLP). 

Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan, maka kesimpulan yang dapat

diambil adalah : 
1. variabel Current Ratio,  ROA, DER dan EPS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

Harga Saham. Nilai R  Square adalah 0,594. Hal ini berarti sebesar 59,4% variabel independen
dari penelitian ini dalam menerangkan variabel dependen. Artinya sebesar 59,4% variabel Harga
Saham (CLP)  bisa  dijelaskan oleh  variasi  dari  variabel  Current  Ratio, ROA,  DER dan EPS,
sedangkan  sisanya  40,6%  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  bebas  lainnya  yang  tidak
diperhitungkan dalam model regresi  

2. variabel  Current Ratio secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Harga Saham
(CLP). Untuk koefisien regresi sebesar -175,787 berarti setiap penambahan Current Ratio sebesar
1% akan berpotensi menurunkan nilai harga saham sebesar Rp 175,787, variabel ROA secara
parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Harga Saham. Untuk koefisien
regresi sebesar 929,743 berarti setiap penambahan ROA sebesar 1% akan berpotensi menaikkan
nilai  Harga Saham sebesar  Rp 929,743,  variabel  DER secara  parsial  berpengaruh positif  dan
signifikan terhadap variabel Harga Saham. Untuk koefisien regresi sebesar 263,367 berarti setiap
penambahan DER sebesar 1% akan menaikkan nilai Harga Saham sebesar Rp 263,367, variabel
EPS  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  variabel  Harga  Saham.
Untuk koefisien regresi  sebesar -1,109 berarti  setiap penambahan EPS sebesar  1  satuan akan
menurunkan nilai Harga Saham sebesar Rp 1,109.

Saran
Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini, saran-saran yang

dapat diberikan agar mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu:
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan rasio keuangan yang berbeda diluar

rasio  keuangan yang dipakai  menjadi  variabel  independen dalam penelitian  ini  yaitu  Current
Ratio, ROA, DER dan EPS dan obyek penelitian yang diteliti selanjutnya diharapkan pada sub
sektor dan tahun penelitian yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih variatif sehingga
dapat menggambarkan variabel apa saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap harga saham
pada sektor usaha masing-masing. 

2. Bagi investor saham atau calon investor, dengan refrensi penelitian ini diharapkan untuk mampu
menilai  kinerja  keuangan  dan  indikator-indikator  keuangan  di  dalamnya  sehingga  dapat
menanamkan saham pada perusahaan yang tepat.
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