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ABSTRAK

Muh. Yusuf Basri. 2019. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan
Yang Terdaftar Pada Sector Jakarta Islamic Index Periode  2017-2018 (dibimbing oleh
Abdullah Abidin).

Tujuan penelitian untuk mengetahui  dan menganalisis  apakah  Current  Ratio),
Debt Equity Ratio,  Total  Asset Trunover, Retruntn On Equity, dan Earning Per Share
terdapat  pengaruh parsial  terhadap harga  saham.  Untuk mengetahui  dan menganalisis
apakah  Current Ratio, Debt Equity Ratio, Total Asset Trunover, Return On Equity dan
Earning Per Share terdapat pengaruh simultan terhadap harga saham. Untuk mengetahui
dan menganalisis manakah dari variabel  Curren Ratio, Debt Equity Ratio, Total Asset
Trunover, Retur  On  Equity  ,  dan  Earning  Per  Share  yang  memiliki  pengaruh  yang
dominan terhadap harga saham.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liniear
berganda  For  windows  Version  20 dengan  menggunakan  uji  parsial,uji  simultan,  uji
asumsi klasik dan uji R Square.

Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  secara  parsial  Variabel  Debt  To Equity,
Return On Equity dan Earning Per Share   berpengaruh positif  dan  signifikan terhadap
harga saham sedangkan variabel Current Ratio  dan variabel Total Asset Turnover  tidak
berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  harga  saham.  Dari  kelima  variabel
bebas yang lebih dominan pengaruhnya terhadap harga saham yaitu variabel Return On
Equity. Kemudian secara uji simultan diketahui bahwa semua variabel bebas berpengaruh
positif dan signifikan tehadap harga saham.

Kata Kunci:     Current Ratio, Debt Equity Ratio, Total Asset Turnover,    Return
On Equity, Earning Per Share dan Harga Saham.

ABSTRACT

Muh. Yusuf Basri. 2019. Effect of Financial Ratios on Stock Prices of Companies Listed
in Jakarta Islamic Index Sector Period 2017-2018 (guided by Abdullah Abidin).

The research objective is to find out and analyze whether Current Ratio (X1),
Debt Equity Ratio (X2), Total Asset Trunover (3), Retruntn Equity (4), and Earning Per
Share (5) there is a partial influence on the company's stock price (Y ) registered in the



Jakarta Islamic Index for the 2017-2018 period. To find out and analyze whether Current
Ratio (X1), Debt Equity Ratio (X2), Total Asset Trunover (3), Return On Equity (X4) and
Earning Per Share (X5) there are simultaneous effects on stock prices (Y). To find out and
analyze which of the Curren Ratio (X1), Debt Equity Ratio (X2), Total Asset Trunover
(4), Return On Equity (X4), and Earning Per Share (5) variables that have a dominant
influence on stock prices ( Y).

The research was carried out at the Indonesia Stock Exchange Gallery through
the internet with the address website www.idx.coid. The population in this study were 30
companies while a sample of 24 companies with criteria for sample determination (1).
Companies listed on the Indonesia Stock Exchange, (2). Never posted from the Indonesia
Stock Exchange, (3). Publish financial reports every year.

The analytical tool used in this study is multiple linear regression analysis For
windows Version 20 by using partial test, simultaneous test, classic assumption test and R
Square test.

The results found that partially the Debt To Equity (X2), Return On Equity (X4)
and Earning Per Share (X3) variables had a significant positive effect on the company's
stock price while the Current Ratio (X1) and the Total Asset Turnover (X3) variables not
positive and not significant effect on stock prices (Y). Of the five independent variables
in this research model,  the more dominant influence on stock prices is the Return On
Equity (X4) variable because the significant value of 0,000 is smaller than the significant
value of other variables in this research model. Then in a simultaneous test it is known
that  all  independent  variables have a positive and significant  effect  on the company's
stock price,

Keywords:  Current  Ratio,  Debt  Equity  Ratio,  Total  Asset  Turnover, Return  On
Equity, Earning Per Share and Stock Price.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

  Pekembangan  perekonomian  di  Indonesia  tidak  dapat  lepas  dari

perkembangan pasar modal di Indonesia. Semakin maju dan berkembangnya

pasar  modal  di  Indonesia  maka  perekonomian  akan  terdorong  maju  dan

berkembang. Pasar modal di Indonesia menjadi salah satu wadah dimana para

investor  dalam  negeri  maupun  asing  menginvestasikan  uangnya.  Seorang

investor  dikatakan  sebagai  pemilik  perusahaan  jika  memiliki  saham.  Jika

perusahaan mengeluarkan satu kelas saham saja disebut dengan saham biasa

(common stock). Akan tetapi, jika perusahaan ingin menarik investor potensial,

maka  akan  menerbitkan  jenis  saham lainnya  yaitu  saham prefen  (preferred

stock). Kedua jenis saham tersebut memiliki karakteristik masing-masing serta

memiliki kelemehannya masing-masing serta memiliki kelebihannya.

Secara  umum  nilai  perusahaan  digambarkan  dengan  adanya

perkembangan harga saham perusahaan di pasar modal. Semakin tinggi harga

saham suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut.

Harga saham di pasar modal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain,

kinerja  perusahan  secara  keseluruhan  khusus  perospek  perusahaan  di  masa

depan serta laba yang dihasilkan. Selain itu, deviden yang dibagikan kepada

pemegang saham, suku bunga bank, serta tingkat perubahan harga dianggap
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cukup  berpengaruh.  Seluruh  faktor  fundamental  tersebut  dipengaruhi  oleh

kondisi perekonomian pada umumnya.

Jakarta Islamic Index atau biasa disebut JII  adalah salah satu index

saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga saham rata-rata

saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentuka

JII tidak terlepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (PT Bursa Efek

Jakarta) dengan PT Danareksa Investemen Management (PT DIM). JII telah

dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan instrument syariah ini

untuk  mendukung  pembentukan  pasar  modal  syariah  yang  kemudian

diluncurkan di jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Mekanisme Pasar Modal

Syariah  meniru  pola  serupa  di  Malaysia  yang  digabungkan  dengan  bursa

konfensional  seperti  Bursa  Efek  Jakarta  dan  Bursa  Efek  Surabaya.  Setiap

periodenya,  saham yang  masuk  JII  berjumlah  30 (tuga  puluh)  saham yang

memenuhi kriteria syariah. JII menggunakan hari dasar tanggal 1 Januari 1995

dengan nilai dasar 100.

Penentuan  kriteria  dalam  pemilihan  saham  dalam  JII  melibatkan

dewan pengawas syariah  PT DIM. Saham-saham yang akan masuk ke  JII

harus  melalui  filter  syariah  terlebih  dahulu.  Berdasarkan  arahan  dewan

pengawas  syariah PT DIM, ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar saham-

saham  tersebut  dapat  masuk  ke  JII.  1.  emiten  tidak  menjalankan  usaha

perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

2.bukan  lembaga  keuangan  konvensional  yang  merupakan  sistem  riba,
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termasuk perbankan dan asuransi konvensional. 3.usaha yang dilakukan bukan

memproduksi,  mendistribusikan,  dan  memperdagangkan  makanan/minuman

yang haram. 4.tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan dan

menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. Selain

filter syariah, saham yang masuk kedalam JII harus melalui beberapa proses

penyaringan  (filter)  terhadap  perusahaan  yang  listing,  yaitu:  1.  Memilih

kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam

10 kapitalisasi besar. 2.memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan

atau  tengah  tahun  berakhir  yang  memiliki  rasio  kewajiban  terhadap  aktiva

maksimal  sebesar  90%.  3.memilih  60  saham  dari  sususan  saham  diatas

berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar

selama  1  (satu)  tahun  terakhir.  4.memilih  30  puluh  saham  dengan  urutan

berdasarkan  tingkat  likuiditas  rata-rata  nilai  perdagangan  regular  selama  1

(satu) tahun terakhir.

Pengkajian  ulang  akan  dilakukan  6  (enam)  bulan  sekali  dengan

penentuan komponen index pada awal bulan januari dan jili setiap tahunnya.

Sedangkan perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara

terus  menerus  berdasarkan  data  publik  yang  tersedia.  Perusahaan  yang

merubah lini  bisnisnya menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan

dikeluarkan  dari  index.  Sedangkan  saham  emiten  yang  dikeluarkan  akan

diganti dengan saham emiten lain. Semua prosedur tersebut bertujuan untuk
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mengeliminasi  saham spekulatif  yang  cukup likuid.  Sebagian  saham-saham

spekulatif memiliki tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan regular yang

tinggi dan tingkat  kapitalisasi  pasar  yang rendah. Perhitungan JII  dilakukan

oleh  BEJ  dengan  menggunakan  metode  perhitungan  indeks  yang  telah

ditetapkan  yaitu  dengan  bobot  kapitalisasi  pasar  (market  cap  weighted).

Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian-penyesuaian (adjustments)

akibat  berubahnya  data  emiten  yang  disebabkan  adanya  corporate

action.www.economy.okezone.com.

Fenomena  ekonomi  Indonesia  pada  saat  ini  boleh  dikatakan  buruk

yaitu di manan mata uang negara kita (rupiah) sangat melemah terhadap mata

uaang  asing  (dollar)  faktor  ini  sangat  fundamental  dalam  perekenomian

karena  akan  mempengaruhi  harga  saham  di  Indonesia  serta  dampaknya

terhadap investasi. Melemahnya mata uang Indonesia (rupiah) terhadap mata

uang asing (dollar) berkisar lima belas ribu rupiah lebih (Rp 15.000) per satu

dolar di tahun 2018 ini. Dengan kondisi perbandingan nilai tukar yang begitu

tidak  seimbang  ini  sangat  dikhawatirkan  terhadap  perusahaan-perusahaan

yang ada di Indonesia. Jika kondisi nilai tukar kita yang terjadi saat ini maka

otomatis  harga  saham perusahaan  yang  ada  di  Indonesia  akan  turun  serta

investor  tidak  tertarik  untuk  berinvestasi  di  Indonesia  maka  itu  akan

mempengaruhi  terhadap  liquiditas  perusahaan,  solvabilitas,  aktivitas,

profitabilitas dan pasar Indonesia. 
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Dari  fenomena  di  atas  dari  aspek  teori  menurut  Bodie  (2014:420)

“saham merupakan bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan yang dimana

setiap lembarnya memberi hak suara kepada pemiliknya”.  Menurut Fahmi

(2014:305) “Pasar modal adalah tempat berbebagai pihak perusahaan menjual

saham dan obligasi unuk mencari dana”. Dengan melonjakkan jumlah saham

yang ditransaksikan, dan semakin tingginya volume perdagangan saham, akan

dapat  mendorong perkembangan pasar  modal  di  Indonesia.  Seiring dengan

perkembangan  tersebut,  maka  kebutuhan  akan  informasi  dalam  keputusan

investasi di pasar modal juga meningkat.

Harga saham terjadi sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar.

Permintaan saham dipengaruhi oleh ekspektasi insvestor terhadap perusahaan

penerbit saham.  Semakin baik kinerja keuangan perusahaan, akan membuat

ekspektasi  investor  semakin  tinggi  untuk  membeli  saham.  Hal  ini

mengakibatkan  saham  tersebut  akan  semakin  diminati  dan  harga  saham

tersebut akan semakin tinggi.  Sebaliknya jika kinerja keuangan perusahaan

tidak baik, maka ekspektasi perusahan akan menjadi rendah, sehingga investor

tidak berminat atau tidak tertarik dalam berinvestasi pada saham tersebut dan

membuat harga saham menurun. 

Rasio likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan memenuhi

kebutuhan jangka pendek pada  saat  jatuh  tempo,  dapat  memelihara  modal

kerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional  membayar  bunga  tiap  jatuh

tempo  dan  memelihara  tingkat  kredit  yang  menguntungkan,  Bambang
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Hermanto  &  mulyo  Agung  (2012:161)  .  Jika  kondisi  nilai  tukar  rupiah

melemah terhadap dolar  secara  berkepanjang maka  dengan demikian  akan

berdampak pada liquiditas  kemudian investor  akan ragu untuk berinvestasi

karena  seorang  investor  akan  menilai  kemampuan  perusaahaan  untuk

melakukan liquiditas baru dia akan melakukan keputusan untuk berinvestasi

serta rasio likuiditas diwakili oleh current ratio.

Kemudian  rasio  Solvabilitas  adalah  mengukur  seberapa  besar

perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan

membahayakan perusahaan karena  perusahaan  akan  masuk  dalam kategori

extreme  leverage  (utang  ekstrem)  yaitu  perusahaan  terjebak  dalam tingkat

utang  yang tinggi  dan  sulit  untuk  melepaskan  beban utang  tersebut.  Jika

rupiah terus melemah terhadap dollar  yang dikhawatirkan perusahaan akan

melakukan pinjaman yang begitu besar agar perusahaan dapat bertahan hidup

situasi  ini  berdampak  terhadap  minat  investor  untuk  berinvestasi.  Dengan

demikian perusahaan dinilai akan tidak mampu mempertahankan ekonominya

yang mana bisa saja menuju kepada kebangkrutan rasio ini diwakili oleh debt

to equity ratio.

Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa

efektif  perusahaan  menggunakan  Aktiva  yang  dimilikinya  dalam

melaksanakan  kegiatan  perusahaan,  dan  rasio  ini  sangat  diperhatikan  oleh

pemilik perusahaan,  Harry Supangkat (2005:144). Rasio aktivitas di mana

investor  menilai  seberapa  besar  perusahaan  menggunakan  aktiva  untuk
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melakukan  aktivitas  perusahaan.  Jika  nilai  tukar  rupiah  melemah  terhadap

dollar  maka  profit  yang  didapatkan  perusahaan  akan  menjadi  menurun.

Dengan  menurunnya  profit  perusahaan  maka  otomatis  perusahaan  akan

menggunakan pembiayaan aktivitas perusahaan dari aktiva perusahaan dengan

demikian  investor  tidak  akan  mau  berinvestasi  karena  sebagian  laba  yang

akan dibagikan kepada pemegang saham dan investor telah digunakan untuk

aktivitas perusahaan dari gambaran ini maka secara praktis harga saham akan

menurun di pasar modal rasio aktivitas diwakili oleh total asset trun over.

Kemudian rasio profitabilitas adalalah rasio yang mengukur efektifitas

manajemen  secara  keseluruhan  yang  ditujukan  oleh  besar  kecilnya  tingkat

keuntungan yang diperoleh  dalam hubungannya  dengan penjualan  maupun

investasi.  Semakin  baik  rasio  profitabilitas  maka  semakin  baik

menggambarkan  kemampuan  tingginya  perolehan  keuntungan  perusahaan,

Irham  Fahmi  (2014:68)  dalam  Haerani  (2014:19)  rasio  ini  diwakili  oleh

retrunt on equity. Seperti di gambarkan di atas bahwa jika nilai tukar rupiah

melemah terhadap dollar secara berkepanjangan maka dampaknya terhadap

profit perusahaan di mana harga ekspor menurun dan impor meningkat serta

biaya –biaya yang ditanggung perusahaan. Kejadian ini dikhawtirkan terhadap

melemahnya  atau  turunnya  harga-harga  saham  perusahaan  yang  ada  di

Indonesia  dengan  demikian  investor  asing  tidak  akan  mau  melakukan

investasi.
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Data  laba  per  saham  (earning  per  share-  EPS)  sangat  banyak

digunakan  dalam  mengevaluasi  kinerja  operasi  dan  profitabilitas  suatu

perusahaan. Lampiran ini menjabar-kan prinsip yang mendasari perhitungan

dan interpretasi laba per saham. Fitur inti dalam perhitungan laba per saham

adalah  pengakuan  dampak  dilusi  potensial.  Dilusi  (dilution)  merupakan

pengurangan  laba  per  saham (atau  peningkatan  kerugian  per  saham)  yang

berasal dari efek dilutive yang dikonversi menjadi laba per saham, eksekusi

opsi  dan  waran,  atau  pengeluaran  saham tambahan  sesuai  dengan  kontrak

tertentu. Karena dampak merugikan ini dapat sangat besar, perhitungan laba

per saham akan memerlukan perhatian atas kemungkinan dampak dilusi dari

struktur  modal  suatu  perusahaan,  Wild,  Jhon  J,  Subramanyam,  K.  R  dan

Halsey,  Robert  F  (2005:472).   Dengan  demikian  jika  profit  yang  dimiliki

perusahaan menjadi menurun maka otomatis akan berdampak terhadap pasar

modal di negara kita sehingga harga sahampun akan menjadi lemah.

Sedangkan harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi dipasar

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

oleh  permintaan  dan penawaran saham yang  bersangkutan  dipasar   modal

(Jogiyanto,  2008:167).  Menurut  Sartono  (2001:7),  harga  pasar  saham

terbentuk  melalui  mekanisme  permintaan  dan  penawaran  dipasar  modal.

Demikan  jika  nilai  tukar  rupiah  melemah  maka  harga  saham  juga  ikut

melemah karena salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham adalah

nilai tukar suatu mata uang Negara.
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Oleh sebab itu rasio keuangan sangat penting kedudukannya kepeda

seorang  investor  untuk  menilai  ekonomi  sebuah  perusahaan  sebelum

melakukan  keputusan  jadi  atau  tidaknya  untuk  berinvestasi.  Menurut

ARTHUR J.KEOWN (2017:92) Rasio keuangan merupakan alat  terpenting

dari  analisis  keuangan.  kadang-kadang  secara sederhana dianggap sebagai

benchmarks, informasi standar rasio keuangan sehingga perbandingan dapat

dilakukan antara perusahaan yang ukurannya berbeda.

Dua  kelompok  yang  ditemukan  dalam penggunaan  rasio  keuangan.

Pertama terdiri  atas para manajer yang dapat menggunakan rasio keuangan

untuk mengukur kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Fokus dari analisis

mereka  sering  dihubungkan  dengan  berbagai  ukuran  profitabilitas  yang

digunakan  untuk  mengevaluasi  kinerja  perusahaan  dari  perspektif  pemilik.

Kelompok pemakai rasio keuangan yang kedua meliputi penganalisis di luar

perusahaan yaitu seorang yang dikarenakan satu alasan atau lainnya, tertarik

dengan kesejahteraan  ekonomi suatu  perusahaan.  Inilah  fokus  dari  analisis

yang ada pada pengaruh keuangan perusahaan yang digunakan sebelumnya

dan kemampuan untuk membayar bungan. ARTHUR J.KEOWN (2017:92)   

Kinerja  keuangan  perusahan  dapat  dilakukan  dengan  menganalisis

laporan keuangan. Salah satu bentuk analis laporan keuangan adalah dengan

menganalisis rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan dikelompokkan menjadi

lima yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas

dan rasio pasar. Masing- masing kelompok ini dapat diwakili  oleh Current
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Ratio, Debt Equity Ratio, Total Asset Turnover, Retrun On Equity dan earning

per  share.  Sedangkan  untuk  menganalisis  harga  saham  suatu  perusahaan.

Dapat  menggunakan analisis  fundamental.  analisis  fundamental  sebenarnya

melakukan penilaian atas laporan keuangan perusahaan, menilai perusahaan

dalam kondisi sehat atau tidak.

Tabel 1.1
           Nama-nama perusahaan yang terdaftar pada sector 

Jakarta Islamic Index 

N
O

KODE
NAMA

PERUSAHAAN
HARGA
SAHAM

S1 ADRO Adaro Energy TBK 87.99

2 AKRA AKR Corporindo Tbk 299.94

3 ANTM
Aneka Tambang

(PERSERO)  Tbk
6.25

4 ASII Astra Internasional Tbk 466.39

5 BRPT Barito Pacific Tbk 76.42

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 268.45

7 CTRA Ciputra Development Tbk 1,185

8 EXCL XL Axiata Tbk 2,960

9 ICBP
Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk
8,900

10 INCO Vale Indonesia Tbk 2,890

11 INDF
Indofood Sukses Makmur

Tbk
7,625

12 INDY Indika Energy Tbk 3,060

13 INTP
Indocement Tunggal

Prakasa Tbk
21,950

14 ITMG
Indo Tambangraya Megah

Tbk
20,700

15 KLBF Kalbe Farma Tbk 1,690

16 LPKR Lippo Karawaci Tbk 80,00

17 LPPF
Matahari Depertemen Store

Tbk
10,000

18 PGAS
Perusahaan Gas Negara

(PERSERO) Tbk
1,750

19 PTBA
Tambang Batubara Bukit
Asam (PERSERO) Tbk

2,460
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20 PTPP PP (PERSERO) Tbk

21 SCMA Surya Citra Media Tbk 2,480

22 SMGR
Semen Indonesia
(PERSERO) Tbk

9,900.00

23 SMRA Summarecon Agung Tbk 945

24 TLKM
Telekomunikasi  Indonesia

(PERSERO) Tbk
4,440

25 TPIA
Chandra Asri

Petrochemical Tbk 6,000

26 UNTR United Tracktors Tbk 35,400

27 UNVR Unilever Indonesia Tbk 55,900

28 WIKA
Wijaya karya (PERSERO)

Tbk 1,550

29 WSBP Waskita Beton Precast Tbk 408

30 WSKT
Waskita Karya (PERSRO)

Tbk

Dari  table  diatas  telah  memperlihatkan perusahaan-perusahaan yang

terdaftar pada sector Jakarta Islamic Index periode 2018 sebanyak tiga puluh

perusahaan dengan latar belakang perusahaan yang berbeda. Dari data di atas

ada perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, kesehatan,  makanan,

tambang,  telekomunikasi,  energy,  property,  otomotif.  Dari  latar  belakang

perusahaan  yang  berbeda  menunjukkan  perusahaan-perusahaan  ini  telah

sukses  dan mampu mempertahan  ekonomi  perusahaan  mereka  secara  baik

sehingga  sudah  didaftar  pada  sector  Jakarta  Islamic  Index  guna  menarik

perhatian investor  untuk berinvestasi.  Namun dengan terjadinya  nilai  tukar

mata uang Indonesia  yang rendah terhadap dollar  di  tahun 2018 ini  maka

sangat  berdampak  terhadap  harga  saham di  pasar  modal  yang  mana  akan

berdampak pula terhadap investor untuk berinvestasi yang dampaknya akan

berimbas  kepada  kehidupan  dan  pertumbuhan  perusahaan-perusahaan  di
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Indonesia  khususnya perusahaan yang terdaftar  pada sector  Jakarta Islamic

Index.

Dari  paparan  dan  penjelesan  di  atas  mengenai  teori  tentang  rasio

keuangan yang meliputi liquiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, pasar

dan  harga  saham serta  fenomena  mengenai  kondisi  nilai  tukar  mata  uang

Indonesia (Rupiah) terhadap mata uang asing (dollar) yang melemah di tahun

2018 ini serta sejarah  terbentuknya Jakarta Islamic Index (JII) serta ditunjang

dengan  data  perusahaan-perusahaan  yang  ada  pada  sector  Jakarta  Islamic

Index maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian  “

Pengaruh  Rasio  Keuangan  Terhadap  Harga  Saham  Perusahaan  Yang

Terdaftar Pada Sector Jakarta Islamic Index Periode 2017-2018”.

.2  Rumusan Masalah
1. Apakah  Curren Rratio, Debt Equity Ratio, Total Asset Trunover, Retrun

On Equity dan Earning Per Share terdapat pengaruh parsial terhadap harga

saham perusahaan yang terdaftar pada sector Jakarta Islamic Index periode

2017-2018?
2. Apakah  Curren Rratio, Debt Equity Ratio, Total Asset Trunover, Retrun

On Equity dan Earning Per  Share terdapat  pengaruh simultan terhadap

harga saham perusahaan yang terdaftar pada sector Jakarta Islamic Index

periode 2017-2018?
3. Manakah  dari  variabel  Curren  Rratio,  Debt  Equity  Ratio,  Total  Asset

Trunover,  Retrun  On  Equity  dan  Earning  Per  Share yang  memiliki
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pengaruh yang dominan terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar

pada sector Jakarta Islamic Index periode 2017-2018?

.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah  Curren Rratio, Debt Equity

Ratio,  Total  Asset  Trunover, Retrun  On Equity dan Earning Per  Share

terdapat pengaruh parsial  terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar

pada sector Jakarta Islamic Index periode 2017-2018. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah  Curren Rratio, Debt Equity

Ratio,  Total  Asset  Trunover, Retrun  On Equity dan Earning Per  Share

terdapat  pengaruh  simultan  terhadap  harga  saham  perusahaan  yang

terdaftar pada sector Jakarta Islamic Index periode 2017-2018.
3. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis   manakah  dari  variabel  Curren

Rratio, Debt Equity Ratio, Total Asset Trunover, Retrun On Equity dan

Earning Per Share yang memiliki pengaruh yang dominan terhadap harga

saham perusahaan yang terdaftar pada sector Jakarta Islamic Index periode

2017-2018.

.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
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Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  agar  dapat

memberikan  kontribusi  terhadap  pengembangan  bidang  ilmu  ekonomi

manajemen, khususnya pada  konsentrasi  bisnis perbankan dan keuangan

mikro.

2. Manfaat secara praktis

Dari penelitian ini dapat dijadikaan sebagai informasi bagi investor yang

ingin berinvestasi pada sector Jakarta Islamic Index dan juga kepada para

pemegang saham di  perusahaan-perusahaaan yang terdaftar  pada  sector

Jakarta  Islamic  Index  guna  untuk  memantau  rasio  keuangan  yang

berkembang  sehingga  mampu  menarik  perhatian  investor  untuk

berinvestasi. 

3. Manfaat bagi peneliti

Untuk  mengaplikasikan  dan  mendalami  antara  teori-teori  yang  didapat

dari  bangku perkuliahan dengan realitas  yang dihadapi  pada pekerjaan,

serta untuk lebih memahami dan memperluas kemudian menerapkan ilmu

ekonomi  manajemen khususnya pada  konsentrasi  bisnis  perbankan dan

keuangan mikro. 
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    BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

.1 Rasio keuangan

.1.1 Defenisi Rasio Keuangan

Perencanaan  merupakan  kunci  sukses  bagi  seorang  manajer

keuangan,  rencana  keuangan  dapat  disajikan  berbagai  bentuk  laporan

keuangan seperti yang telah dibahas dalam bab-bab yang lalu, akan tetapi

setiap rencana yang baik selalu dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan

perusahaan  saat  itu.  Kekuatan  perusahaan  harus  dipenuhi  jika  hendak

dimanfaatkan dengan tepat dan kelemahan perusahaan harus dikenali jika

hendak dilakukan tindakan perbaikan. 

Dengan  menggunakan  laporan  keuangan  yang  diperbandingkan,

akan  diketahui  perubahan-perubahan  yang terjadi  pada  setiap  pos  yang

dalam laporan keuangan termasuk perusahaan yang terjadi pada kegiatan

operasional  yang  dicapai  selama ini,  baik  dalam bentuk  selisih  jumlah

rupiah, maupun besarnya prestasi yang dihasilkan, bagi seorang analisis

menyadari bahwa berapa rasio individu dapat membantu dalam mengenal

dan menginterprestasikan posisi keuangan perusahaan, misalkan: seorang

banker yang sedang mempertimbangkan akan memberi kredit modal kerja,

maka  banker  tersebut  akan  menekankan  pada  posisi  pada  posisi

perusahaan jangka pendek, sehingga penekanan rasio-rasio likuiditas yang

lebih  diutamakan.  Sebaliknya  jika  sedang  mempertimbangkan  kredit

jangka panjang ( kredit investasi jangka panjang ), maka banker tersebut
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akan lebih menekankan pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba

dan efisiensi operasionalnya, sebab opoerasional yang tidak efisien akan

menghabiskan aktiva, Bambang Hermanto & mulyo Agung (2012:159).

Menurut Bambang Hermanto & mulyo Agung (2012:160) Analisis

ratio  yaitu  membandingkan  pos-pos  yang berlainan  dalam satu  laporan

keuangan.  Perbandingan  ini  dilakukan  atas  pos-pos  yang  mempunyai

hubungan  satu  sama  lainnya.  Berbeda  dengan  analisis  komperatif  dan

analisis trent, analisis ini memberikan informasi mengenai keadaan (posisi

keuangan  maupun  hasil  usaha)  pada  suatu  periode.  Informasi  yang

diperoleh akan lebih banyak lagi, kalau analisa bukan dilakukan atas satu

periode,melainkan atas serangkaian periode (dua atau tiga periode) karena

selain  menunjukkan  keadaan,  juga  menujukan  perkembangan/  trent

(kecenderungan). Analisis rasio merupakakan alat analisis seperti halnya

analisis  komperatif  dan  analisis  trent.  Bagi  seorang  analis  harus

mempunyai kemampuan dalam berbagai faktor yang timbul dalam periode

ini dengan berbagai faktor yang akan timbul diwaktu yang akan datang

yang  mungkin  berpengaruh  terhadap  kegiatan  operasional  usahanya,

dengan  demikian  kegunaan  angka  ratio  sepenuhnya  tergantung  pada

kemampuan  yang  dimiliki  oleh  seorang  analis.  Dengan  demikian

menggunakan  analisa  ratio  dimungkinkan  dapat  menentukan  tingkat

likuiditas,  solvabilitas,  profitabilitas  perusahaan.  Analisa  rasio  yang

menghubungkan unsur neraca dengan unsur rugi-laba dapat memberikan

gambaran  tentang  sejarah  perusahaan  dan  penilaian  posisi  keuangan
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dimasa  lalu  dengan  masa  sekarang.  Analisa  rasio  juga  memungkinkan

membantu  para  manajer  untuk  memperkirakan  posisi  keuangan

perusahaan dimasa yang akan datang.

Menurut Susan Irawati (2006:22) dalam Haerani (2017:14), Rasio

Keuangan  merupakan  suatu  teknik  analisis  dalam  bidang  manajemen

keuangan yang dimanfatkan sebagai alat  ukur kondisi-kondisi  keuangan

suatu  perusahaan  dalam periode  tertentu  ataupun  hasil-hasil  usaha  dari

suatu  perusahaan  pada  setiap  periode  tertentu  dengan  jalan

membandingkan dua buah variabel yang diambil dari  laporan keuangan

perusahaan, baik daftar neraca maupun laporan laba rugi.

.1.2 Pengertian Likuiditas  

Rasio  likuiditas  adalah  mengukur  kemampuan  perusahaan

memenuhi  kebutuhan  jangka  pendek  pada  saat  jatuh  tempo,  dapat

memelihara  modal  kerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional

membayar  bunga tiap  jatuh  tempo dan memelihara  tingkat  kredit  yang

menguntungkan, Bambang Hermanto & mulyo Agung (2012:161)

 Rasio  likuiditas  secara  umum ada  3  (tiga)  yaitu  current  ratio,

quick ratio, dan net working capital ratio.

1. Rasio Lancar (Current Ratio)
Current Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh

tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.
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Rumus:

Curren Ratio(rasio lancar)=
aset lancar

kewajiban lancar

2.   Rasio Cepat (Quick Ratio)

Quick Ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan

dalam memenuhi atau membayar kewajiaban atau hutang lancer dengan

aktiva lancer tanpa memperhitungkan nilai perusahaan.

Rumus:

Quick Ratio(rasio cepat)=
aset lancar−persediaan

kewajibanlancar

3. Cast Ratio
Rasio  ini  merupakan  rasio  yang  menunjukkan  kemampuan  perusahaan

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan dengan uang kas

yang tersedia didalam perusahaan.

Rumus: Cast Ratio=
kas

kewajibanlancar

Rulu of thumb (pedoman) dalam menganalisis adalah  current ratio

antara  100%  s.d  200%  berarti  banyak  aktva  menganggur,  menurut

Darsono dan Ashari (2005:52) dalam Haerani (2014:18).

.1.3 Pengertian Solvabilitas
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Rasio  Solvabilitas  adalah  mengukur  seberapa  besar  perusahaan

dibiayai  dengan  utang.  Penggunaan  utang  yang  terlalu  tinggi  akan

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori

extreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat

utang  yang  tinggi  dan  sulit  untuk   melepaskan  beban  utang  tersebut.

Karena  itu  sebaiknya  perusahaan  harus  menyeimbangkan  berapa  utang

yang  layak  diambil  dan  dari  mana  sumber-sumber  yang  dapat  dipakai

untuk membayar utang, menurut Irham Fahmi (2014:62) dalam Haerani

(2014:18).

Rasio Solvabilitas secara umum ada 3 (tiga) yaitu  debt to assets

ratio, debt to equity ratio, dan interest coverage.

1. Debt to Assets Ratio (DAR)
Rasio  yang  digunakan  untuk  menunjukkan  berapa  total  aktifa  yang

disediakan untuk menjamin hutang perusahaan.

Rumus: Debt ¿ Asset Ratio(DAR )=
totalutang
total aset

2. Debt to Equity Ratio (DER)
Rasio yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana modal pemilik

dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini

maka semakin baik.
Rumus:

Debt ¿Equity Ratio(DER )=
totalutang

totalshreholders equity
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Rule  of  thumb  dari  rasio  solvabilitas  adalah  maksimal  100%.

Artinya perusahaan dapat mengandalkan modal dari dalam, bukan utang,

menurut Darsono dan Ashari (2005:54) dalam Haerani (2014:19).

.1.4 Pengertian Aktivitas

Rasio  aktivitas  adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur

seberapa efektif perusahaan menggunakan Aktiva yang dimilikinya dalam

melaksanakan kegiatan perusahaan, dan rasio ini sangat diperhatikan oleh

pemilik perusahaan,  Harry Supangkat (2005:144).

Menurut  Harry  supangkat  (2005:144),  ada  3  (tiga)  jenis  rasio

aktivitas  yang  umum  digunakan  yaitu  Aktivitas  Piutang,  Aktivitas

Persediaan, dan Perputaran Total Aktiva.

1. Aktivitas Piutang
Aktivitas  piutang adalah adalah  aktivitas  yang diperoleh dengan

membandingkan penjualan kredit bersih dengan piutang. Seandainya data

mengenai  penjualan  kredit  bersih  tidak  tersedia  maka  dapat  digunakan

angka  penjualan  bersih  sebagai  pembanding  dalam rasio  ini.  Rasio  ini

menunjukkan  kualitas  piutang  dan  keberhasilan  perusahaan  dalam

menagih piutang itu. Disamping itu rasio ini juga menunjukkan berapa kali

piutang berputar dalam setahun, semakin tinggi rasio berarti semakin cepat

piutang  berputar,  sehingga  semakin  singkat  jarak  antara  penjualan  dan

penagihan yang menghasilkan pembayaran secara kas.

Rumus:
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Aktiva Piutang=
penjualan bersih

piutang

2. Aktivitas Persedian

Aktivitas  Persediaan  adalah  aktivitas  yang  diperoleh  dengan

membandingkan  harga  pokok  penjualan  dengan  persediaan.  Rasio  ini

menunjukkan  berapa  kali  persedian  berputar  dalam  setahun,  semakin

tinggi  rasio  semakin  efisien  manajemen  persediaan  dilakukan  sehingga

perusahaan  lebih  liquid.  Rasio  yang  rendah  kadang  kala  merupakan

indikasi bahwa perusahaan memiliki persediaan yang terlalu banyak, atau

tingkat perputarannya rendah karena harga jual yang terlu tinggi. 

Rumus:

Aktiva Persediaan=
harga pokok penjualan

persediaan

3. Rasio Perputaran Total Aktiva
Rasio  Perputaran  Total  Aktiva  adalah  aktivitas  yang  diperoleh

dengan membandingkan penjualan bersih dengan total  aktiva.  Rasio ini

menunjukkan efesiensi penggunaan aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Rumus:

PerputaranTotal Aktiva(TAT )=
penjualanbersih

total aktiva
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.1.5 Pengertian Profitabilitas

Wibowo  (2003:37)  mengemukakan  bahwa  profitabilitas

merupakan  hasil  bersih  dari  sejumlah  kebijakan  dan  keputusan

perusahaan.  Rasio  profitabilitas  memperlihatkan  pengaruh  kombinasi

likuiditas, aktivitas, dan leverage terhadap hasil operasi. Atau dengan kata

lain  profitabilitas  mengukur  seberapa  besar  kemampuan   perusahaan

dalam menghasilkan keuntungan. 

Rasio  profitabilitas  adalalah  rasio  yang  mengukur  efektifitas

manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat

keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun

investasi.  Semakin  baik  rasio  profitabilitas  maka  semakin  baik

menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan,

Irham Fahmi (2014:68) dalam Haerani (2014:19).

Rasio profitabilitas secara umum ada 4 (empat),  yaitu  net profit

margin (NPM), gross profit margin (GPM), return on assets (ROA), dan

retrun on equity (ROE).

1. Gross  Profit  margin (GPM),  yaitu  digunakan  untuk  mengukur  berapa

besar laba kotor yang dihasilkan dibandingkan dengan total nilai penjualan

bersih.

Rumus:

Gross Profi t Margin (GPM )=
penjualan−HPP

penjualan
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2. Retrunt  On  Assets (ROA),  yaitu  kemampuan  manajemen  perusahaan

dalam  mengelolah  aktiva  yang  dikuasai  untuk  menghasilkan  berbagai

pendapatan atau laba.

Rumus:

RetrunOn Asset (ROA)=
laba setelah pajak

totalaset

3. Retrun  On  Equity  (ROE),  yaitu  kemampuan  perusahaan  dalam

menghasilkan net income (laba bersih sebelum pajak) ditinjau dari sudut

modal yang dimiliki perusahaan.

Rumus:

RetrunOn Equity (ROE )=
laba setelah pajak

total shareholders equity

4. Net Profit Margin (NPM), yaitu rasio yang menggambarkan besarnya laba

bersih  yang  diperoleh  oleh  perusahaan  pada  setiap  penjualan  yang

dilakukan.  Rasio  ini  tidak  menggambarkan  besarnya  presentase

keuntungan  bersih  yang  diperoleh  perusahaan  untuk  setiap  penjualan

karena adanya unsur pendapatan dan biaya operasional.

Rumus:

Net Profit Margin(NPM )=
laba setelah pajak

penjualan
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Rule of thumb pada setiap rasio ini adalah bahwa hasil perhitungan

rasio harus lebih besar dari bunga deposit berjangka satu tahun. Jika hasil

perhitungan  rasio  lebih  kecil  dari  suku  bunga  satu  tahun,  maka  hasil

investasi  yang  dilakukan  lebih  kecil  dari  pada  investasi  pada  deposito

berjangka, Darsono dan Ashari (2005:56) dalam Haerani (2014:20).

.1.6 Rasio pasar 

Data  laba  per  saham  (earning  per  share-  EPS)  sangat  banyak

digunakan  dalam  mengevaluasi  kinerja  operasi  dan  profitabilitas  suatu

perusahaan.  Lampiran  ini  menjabar-kan  prinsip  yang  mendasari

perhitungan dan interpretasi laba per saham. Fitur inti dalam perhitungan

laba  per  saham  adalah  pengakuan  dampak  dilusi  potensial.  Dilusi

(dilution)  merupakan  pengurangan  laba  per  saham  (atau  peningkatan

kerugian  per  saham)  yang  berasal  dari  efek  dilutive  yang  dikonversi

menjadi laba per saham, eksekusi opsi dan waran, atau pengeluaran saham

tambahan sesuai dengan kontrak tertentu. Karena dampak merugikan ini

dapat  sangat  besar,  perhitungan  laba  per  saham  akan  memerlukan

perhatian  atas  kemungkinan  dampak  dilusi  dari  struktur  modal  suatu

perusahaan,  Wild,  Jhon  J,  Subramanyam,  K.  R  dan  Halsey,  Robert  F

(2005:472).

Earning per share (EPS) adalah perusahaan yang menggambarkan

jumlah Dollar/Rupiah yang diperoleh selama periode tertentu untuk setiap

lembar saham biasa yang beredar, Gitman (2015) dalam Rita Widayanti

(2017:38).
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Rumus : 

Earning Per Share(EPS)=
laba bersih−dividen saham preferen

rata−rata tertimbangsaham biasaberedar

1. Struktur modal sederhana (simple capital structure)

Hanya  terdiri  atas  saham  biasa  dan  efek  yang  tidak  dapat

dikonversi dan tidak memiliki efek  dilusi yang potensial. 

2. Struktur modal yang kompleks

perusahaan dianggap memiliki struktur modal yang kompleks jika

perusahaan  memiliki  efek  berpotensi  dilusi  seperti  efek  yang  dapat

dikonversi,  opsi,  waran,  dan  perjanjian  pengeluaran  saham  sejenisnya.

Lebih dari 25% perusahan yang sahamnya diperdagangkan untuk umum

memiliki efek berpotensi dilusi. 

.2 Pengertian Harga Saham

.2.1 Defenisi saham 

Saham  adalah  surat  berharga  yang  menunjukan  kepemilikan

perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak lain atas deviden atau

distribusi  lain  yang  di  lakukan  perushaan  kepada  pemegang  saham

lainnya. Menurut Husnan (2005:29 ),saham merupakan secarik kertas yang

menunjukan  hak  pemodal  (yaitu  pihak  yang  memiliki  kertas  tersebut)

untuk  memperoleh  bagian  dari  prospek  atau  kekayaan  organisasi  yang

menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan

pemodal tersebut menjalankan haknya. Saham merupakan salah satu dari

beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk berinvestasi. 
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 Investasi dengan membeli saham suatu perusahaan, berarti investor

telah  menginvestasikan  dana  dengan  harapan  akan  mendapatkan

keuntungan  dari  hasil  penjualan  kembali  saham  tersebut.  Menurut

Darmadji  (2001:5)  wujud  saham  adalah  selembar  kertas  yang

menerangkan  bahwa pemilik  kertas  tersebut  adalah  pemilik  perusahaan

yang  menerbitkan  surat  berharga  tersebut  dan  porsi  kepemilikan  di

tentukan  oleh  seberapa  besar  penyertaan  yang   di  tanamkan  dalam

perusahaan tersebut. Sifat dasar investasi saham adalah memberikan peran

bagi investor dalam memperoleh laba perusahaan. Setiap pemegang saham

merupakan  sebagian  pemilik  perusahaan,  sehingga  mereka  berhak  atas

sebagian  dari  laba  perusahaan.  Namun  hak  tersebut  terbatas  kareana

pemegang saham berhak atas bagian penghasilan perusahaan hanya setelah

seluruh  kewajiban  perusahaan  dipenuhi.  Pada  dasarnya  saham  dapat

digunakan untuk mencapai tiga tujuan investasi utama sebagai  mana yang

dikemukan oleh Kartonegoro(2000:108) yaitu : 
1. sebagi  gudang  nilai,  berarti  investor  mengutamakan  keamanan

prinsipal,sehingga mereka akan mencari saham blue chips dan saham non-

spekulatif lainnya.
2. untuk pemupukan modal, berarti investor mengutamakan investasi jangka

panjang,  sehingga  meraka  akan  mencari  saham  pertumbuhan  untuk

memperoleh capital gain atau saham sumber penghasilan untuk mendapat

dividen.
3. sebagi  sumber  penghasilan,  berarti  investor  mengandalakan  pada

penerimaan  dividen  sehingga  mereka  akan  mencari  saham penghasilan

yang bermutu baik dan hasil tinggi.       
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Menurut Dr.Kasmir (2014:183) saham merupakan surat berharga

yang bersifat  kepemilikan.  Artinya  sipemilik  saham merupakan pemilik

perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar

pula kekuasaannya diperusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari

saham  dikenal  dengan  nama  deviden.  Pembagian  deviden  ditentukan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Saham  dapat  didefinisikan  sebagai  tanda  penyertaan  atau

kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan

terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa

pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat

berharga  tersebut.  Porsi  kepemilikan  tersebut  ditentukan  oleh  seberapa

besar penyertaan yang ditanamkan diperusahaan tersebut, Gusti Ayu Ketut

kencana Sari Dewi dan Diota Prameswari Vijaya (2018:48).
.2.2 Jenis-jenis saham

Menurut  Gusti  Ayu  Ketut  kencana  Sari  Dewi  dan  Diota

Prameswari  Vijaya  (2018:50)  ada  2  (dua)  jenis  saham  yang  dapat

dikelompokkan antara lain:
1. Berdasarkan Cara Peralihannya

Jika dilihat dari cara peralihannya, saham dapat dibedakan menjadi dua

macam diantaranya bearer stocks dan registered stocks. 
1. Bearer Stocks (saham atas unjuk)

Saham yang  tidak  tertulis  nama  dari  pemiliknya,  tujuannya  supaya

mudah  untuk  dipindahtangankan   dari  suatu  investor  ke  investor

lainnya.
2. Registered Stocks (sama atas nama)

Saham  yang  ditulis  nama  siapa  pemilik  dari  saham  tersebut,  yang

dimana cara peralihannya harus melalui cara atau prosedur tertentu.

2.  Berdasarkan Kemampuan Hak Klaim
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Jika  dilihat  dari  kemampuan  hak  klaim  ,  saham  dapat  dibedakan

menjadi dua macam diantaranya saham biasa (common stocks) dan saham

preferen (prefered stocks).
1. Saham Biasa (common stocks)

Saham biasa merupakan pemilik sebenarnya dari perusahaan. Mereka

menanggung resiko dan mendapatkan keuntungan. Pada saat kondisi

perusahaan  jelek,  mereka  tidak  menerima  deviden.  Dan sebaliknya,

pada saat kondisi perusahaan baik, mereka dapat memperoleh deviden

yang  lebih  besar  bahkan  saham bonus.  Pemegang  saham  biasa  ini

memiliki  hak  suara  dalam RUPS (Rapat  Umum Pemegang  Saham)

dan  ikut  menentukan  kebijakan  perusahaan.  Jika  perusahaan

dilikuidasi,  pemegang  saham  biasa  akan  membagi  sisa  asset

perusahaan  setelah  dikurangi  bagian  pemegang  saham  Adapun

karakteristik dari saham biasa, yaitu

1. Hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris.
2. Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru.
3. Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja.

preferen.

2. Saham preferen (preferred stocks)\
Saham preferen   merupakan  saham yang  memperoleh  hak  utama

dalam deviden dan harta apabila  pada saat  perusahaan dilikuidasi,

Dr. Kasmir (2017:185)
Menurut  Gusti  Ayu Ketut  kencana Sari  Dewi dan Diota Prameswari

Vijaya (2018:50) Ada beberapa karakreristik saham preferen, yaitu.
1. Memiliki  berbagai  tinggakat  artinya  dapat  diterbitkan  dengan

karakteristik yang berbeda.
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2. Tagihan  terhadap  aktifa  dan  pendapatan,  memiliki  prioritas  yang

tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian deviden.
3. Dividen komulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya

maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari

saham biasa.
4. Konvertibilitas,  dapat  ditukar  menjadi  saham  biasa,  bila

kesepakatan  antara  pemegang  saham  dan  organisasipenerbit

terbentuk.
.2.3 Pengertian Harga Saham

saham  adalah  surat  berharga  yang  menunjukan  kepemilikan

perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen

atau  distribusi  lain  yang  dilakukan  perusahaan  kepada  pemegang

sahamnya,termasuk  hak  klaim  atas  aset  perusahaan  dengan  prioritas

setelah  hak  lain  pemegang  surat  berharga  lain  di  penuhi  jika  terjadi

dekuiditas.  Menurut  Husnan  (2005:303),  menyebutkan  bahwa  sekuritas

(saham) merupakan secarik kertas yang menunjukan hak pemodal (yaitu

pihak  yang  memiliki  kertas  tersebut)  untuk  memperoleh  bagian  dari

prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan

berbagai  kondisi  yang  memungkinkan  pemodal  tersebut  menjalankan

haknya.

Sedangkan  harga  saham adalah  harga  suatu  saham yang  terjadi

dipasar bursa pada saat tertentu yang di tentukan oleh pelaku pasar dan di

tentukan  oleh  permintaan  dan  penawaran  saham  yang  bersangkutan

dipasar  modal (Jogiyanto,  2008:167).  Menurut Sartono (2001:7),  harga
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pasar  saham  terbentuk  melalui  mekanisme  permintaan  dan  penawaran

dipasar modal.

Harga  saham  merupakan   Salah  satu  indikator  pengelolaan

keuangan  perusahaan.  Keberhasilan  dalam  mengehasilakn  keuntungan

akan  memberikan kepuasan bagi  investor  yang rasional.  Harga  saham

yang cukup tinggi akan memberikan keuntungan yaitu berupa capital gain

dan  citra  yang  lebih  baik  bagi  perusahaan  sehingga  memudahkan  bagi

menajemen untuk mendapatkan  dana dari luar perusahaan.

.2.4 Penilaian Harga Saham

Sebelum menginvestasikan  dananya  investor  melakukan  analisis

terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Investor juga

berkepentingan  atas  informasi  yang  berhubungan  dengan  kondisi  atau

kinerja keuangan perusahaan sebagai pedoman untuk melakukan investasi,

agar dana yang di investasikan tersebut mampu menghasilkan niali tambah

di mas mendatang dalm bentuk dividen atu capital gain. Menurut Tandelin

(2001:183), dalm penilain saham dikenal tiga jenis nilai, yaitu: 

1. Nilai  buku,  merupakan  nilai  yang  di  hitung  berdasarkan  pembukuan

perusahaan penerbit saham (emiten). 
2. Nilai pasar, merupakan nilai saham dipasar, yang ditunjukan oleh harga

saham tersebut di pasar.
3. nilai intrinsik atau teoritis, merupakan nilai saham yang sebernanya atau

seharusnya terjadi.

Dalam hal ini investor dan analais sekuritas menghubungkan antar

nilai intrinsik saham dan nilai pasar  saham saat ini untuk menilai apakah
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harga  saham yang  ditawarkan  emiten  sesuai  dengan  harga  yang  wajar,

murah (undervalued),  atau lebih mahal  (overvalued).  Jika nilai  intrinsik

lebih besar dari pada nilai pasar saham, maka harga saham tersebut dinilai

dan  biasanya  transaksi  cenderung  tidak  ada  untuk  saham  tersebut.

undervalued.  Dalam  kondisi  ini,  sebaiknya  dilakukan  pembelian  atau

ditahan  apabila  saham tersebut  telah  dimiliki.  Jika  nilai  intrinsik  lebih

kecil  dari  pada  nilai  pasar  saham,  maka  harga  saham  tersebut  dinilai

overvalued.  Sehingga  sebaiknya  tidak  dilakukan  pembelian  atau  dijual

apabila saham tersebut telah dimiliki. Jika nilai intrinsik sama dengan nilai

pasar saham, maka saham tersebut dinilai wajar.

.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga saham di 

pasar modal, hal ini terjadi karena harga saham dapat mempengaruhi oleh 

faktor eksternal dari perusahaan maupun faktor internal perusahaan. 

Menurut Brigham dan Houston (2010:33) harga saham dipengaruhi oleh 

beberapa faktor utama yaitu:
1. Faktor internal 

1) Pengumuman tentang pemasaran produksi penjualan seperti 

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk 

baru, laporan produksi, laporan keamanan, dan laporan penjualan.
2) Pengumuman pendanaan, seperti pengumuman yang berhubungan 

dengan ekuitas dan hutang. 
3) Pengumuman badan direksi manajemen (management board of 

director ann nouncements) seperti perubahan dan pergantian 

direktur, manajemen dan struktur organisasi. 
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4) Pengumuman pengambilalihan diverifikasi seperti laporan merger 

investasi, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian 

dan diakuisisi, laporan investasi dan lainnya. 
5) Pengumuman investasi seperti melakukan ekspansi pabrik 

pengembangan riset dan penutupan usah lainnya.
6) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti 

negosiasi baru, kotrak baru, pemogokan dan lainnya. 
7) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalaba 

sebelum akhir tahun viscal dan setelah akhir tahun vicscal earning 

per share (EPS),  dividen per shere (DPS), Price Earning Ratio, Net

profit margin, return on assets (ROA) dan lain-lain. 
2. Faktor eksternal 

1) Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga 

tabungan dan deposito kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai 

regulasi dan regulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2) Penguman hukum seperti tuntutan terhadap perusahaan atau 

terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap 

manajernya. 
3) Pengumuman industri sekuritas, seperti laporan pertemuan tahunan

insider trading, volume atau harga saham perdagangan pembatasan 

atau penundaan trading.   Menurut Agus Sartono (2008:9), harga 

saham terbentuk dipasar modal dan ditentukan oleh beberapa 

faktor seperti laba per lembar saham atau earning per share, rasio 

laba terhadap harga per lembar saham atau price earning ratio, 

tingkat bunga bebas risiko yang diukur dari tingkat bunga deposito 

pemerintah dan tingkat kepastian operasi perusahaan. 

32



Selain faktor-faktor di atas, harga saham juga dapat dipengaruhi 

oleh kondisi perusahaan. Semakin baik kinerja suatu perusahaan akan 

berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan dan keuntungan yang 

didapat oleh investor, sehingga akan mempengaruhi peningkatan harga 

saham. 

1. Pengertian Likuiditas  

Rasio  likuiditas  adalah  mengukur  kemampuan  perusahaan

memenuhi  kebutuhan  jangka  pendek  pada  saat  jatuh  tempo,  dapat

memelihara  modal  kerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional

membayar  bunga tiap  jatuh  tempo dan memelihara  tingkat  kredit  yang

menguntungkan, Bambang Hermanto & mulyo Agung (2012:161)

 Rasio  likuiditas  secara  umum ada  3  (tiga)  yaitu  current  ratio,

quick ratio, dan net working capital ratio.

1) Rasio Lancar (Current Ratio)
Current Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh

tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.

Rumus:

Curren Ratio(rasio lancar)=
aset lancar

kewajiban lancar

) Rasio Cepat (Quick Ratio)
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Quick Ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan

dalam memenuhi atau membayar kewajiaban atau hutang lancer dengan

aktiva lancer tanpa memperhitungkan nilai perusahaan.

Rumus:

Quick Ratio(rasio cepat)=
aset lancar−persediaan

kewajibanlancar

) Cast Ratio
Rasio  ini  merupakan  rasio  yang  menunjukkan  kemampuan  perusahaan

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan dengan uang kas

yang tersedia didalam perusahaan.

Rumus:

Cast Ratio=
kas

kewajibanlancar

2. Pengertian Solvabilitas

Rasio  Solvabilitas  adalah  mengukur  seberapa  besar  perusahaan

dibiayai  dengan  utang.  Penggunaan  utang  yang  terlalu  tinggi  akan

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori

extreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat

utang  yang  tinggi  dan  sulit  untuk   melepaskan  beban  utang  tersebut.

Karena  itu  sebaiknya  perusahaan  harus  menyeimbangkan  berapa  utang
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yang  layak  diambil  dan  dari  mana  sumber-sumber  yang  dapat  dipakai

untuk membayar utang, menurut Irham Fahmi (2014:62) dalam Haerani

(2014:18).

Rasio Solvabilitas secara umum ada 3 (tiga) yaitu  debt to assets

ratio, debt to equity ratio, dan interest coverage.

1) Debt to Assets Ratio (DAR)
Rasio  yang  digunakan  untuk  menunjukkan  berapa  total  aktifa  yang

disediakan untuk menjamin hutang perusahaan.
Rumus:

Debt ¿ Asset Ratio(DAR )=
totalutang
total aset

2) Debt to Equity Ratio (DER)
Rasio yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana modal pemilik

dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini

maka semakin baik.
Rumus:

Debt ¿Equity Ratio(DER )=
totalutang

total shareholders equity

3.  Pengertian Aktivitas

Rasio  aktivitas  adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur

seberapa efektif perusahaan menggunakan Aktiva yang dimilikinya dalam
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melaksanakan kegiatan perusahaan, dan rasio ini sangat diperhatikan oleh

pemilik perusahaan,  Harry Supangkat (2005:144).

Menurut  Harry  supangkat  (2005:144),  ada  3  (tiga)  jenis  rasio

aktivitas  yang  umum  digunakan  yaitu  Aktivitas  Piutang,  Aktivitas

Persediaan, dan Perputaran Total Aktiva.

1) Aktivitas Piutang
Aktivitas  piutang adalah adalah  aktivitas  yang diperoleh dengan

membandingkan penjualan kredit bersih dengan piutang. Seandainya data

mengenai  penjualan  kredit  bersih  tidak  tersedia  maka  dapat  digunakan

angka  penjualan  bersih  sebagai  pembanding  dalam rasio  ini.  Rasio  ini

menunjukkan  kualitas  piutang  dan  keberhasilan  perusahaan  dalam

menagih piutang itu. Disamping itu rasio ini juga menunjukkan berapa kali

piutang berputar dalam setahun, semakin tinggi rasio berarti semakin cepat

piutang  berputar,  sehingga  semakin  singkat  jarak  antara  penjualan  dan

penagihan yang menghasilkan pembayaran secara kas.

Rumus:

Aktivitas Piutang=
penjualanbersih

piutang

) Aktivitas Persedian
Aktivitas  Persediaan  adalah  aktivitas  yang  diperoleh  dengan

membandingkan  harga  pokok  penjualan  dengan  persediaan.  Rasio  ini

menunjukkan  berapa  kali  persedian  berputar  dalam  setahun,  semakin

tinggi  rasio  semakin  efisien  manajemen  persediaan  dilakukan  sehingga
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perusahaan  lebih  liquid.  Rasio  yang  rendah  kadang  kala  merupakan

indikasi bahwa perusahaan memiliki persediaan yang terlalu banyak, atau

tingkat perputarannya rendah karena harga jual yang terlu tinggi. 

Rumus:

Aktivitas Persediaan=
harga pokok penjualan

persediaan

) Rasio Perputaran Total Aktiva
Rasio  Perputaran  Total  Aktiva  adalah  aktivitas  yang  diperoleh

dengan membandingkan penjualan bersih dengan total  aktiva.  Rasio ini

menunjukkan efesiensi penggunaan aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Rumus:

PerputaranTotal Aktiva(TAT )=
penjualanbersih

total aktiva

4.   Pengertian Profitabilitas

Wibowo  (2003:37)  mengemukakan  bahwa  profitabilitas

merupakan  hasil  bersih  dari  sejumlah  kebijakan  dan  keputusan

perusahaan.  Rasio  profitabilitas  memperlihatkan  pengaruh  kombinasi

likuiditas, aktivitas, dan leverage terhadap hasil operasi. Atau dengan kata

lain  profitabilitas  mengukur  seberapa  besar  kemampuan   perusahaan

dalam menghasilkan keuntungan. 

Rasio  profitabilitas  adalalah  rasio  yang  mengukur  efektifitas

manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat
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keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun

investasi.  Semakin  baik  rasio  profitabilitas  maka  semakin  baik

menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan,

Irham Fahmi (2014:68) dalam Haerani (2014:19).

Rasio profitabilitas secara umum ada 4 (empat),  yaitu  net profit

margin (NPM), gross profit margin (GPM), return on assets (ROA), dan

retrun on equity (ROE).

1) Gross  Profit  margin (GPM),  yaitu  digunakan  untuk  mengukur  berapa

besar laba kotor yang dihasilkan dibandingkan dengan total nilai penjualan

bersih.

Rumus:

Gross Profit Margin (GPM )=
penjualan−HPP

penjualan

2) Retrunt  On  Assets (ROA),  yaitu  kemampuan  manajemen  perusahaan

dalam  mengelolah  aktiva  yang  dikuasai  untuk  menghasilkan  berbagai

pendapatan atau laba.

Rumus:

RetrunOn Equity (ROA )=
laba setelah pajak

totalaset
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3) Retrun  On  Equity  (ROE),  yaitu  kemampuan  perusahaan  dalam

menghasilkan net income (laba bersih sebelum pajak) ditinjau dari sudut

modal yang dimiliki perusahaan.

Rumus:

RetrunOn Equity (ROE )=
laba setelah pajak

total shareholders equity

4) Net Profit Margin (NPM), yaitu rasio yang menggambarkan besarnya laba

bersih  yang  diperoleh  oleh  perusahaan  pada  setiap  penjualan  yang

dilakukan.  Rasio  ini  tidak  menggambarkan  besarnya  presentase

keuntungan  bersih  yang  diperoleh  perusahaan  untuk  setiap  penjualan

karena adanya unsur pendapatan dan biaya operasional.

Rumus:

Net Profit Margin(NPM )=
laba setelah pajak

penjualan

5.   Rasio pasar 

Data  laba  per  saham  (earning  per  share-  EPS)  sangat  banyak

digunakan  dalam  mengevaluasi  kinerja  operasi  dan  profitabilitas  suatu

perusahaan.  Lampiran  ini  menjabar-kan  prinsip  yang  mendasari

perhitungan dan interpretasi laba per saham. Fitur inti dalam perhitungan

laba  per  saham  adalah  pengakuan  dampak  dilusi  potensial.  Dilusi

39



(dilution)  merupakan  pengurangan  laba  per  saham  (atau  peningkatan

kerugian  per  saham)  yang  berasal  dari  efek  dilutive  yang  dikonversi

menjadi laba per saham, eksekusi opsi dan waran, atau pengeluaran saham

tambahan sesuai dengan kontrak tertentu. Karena dampak merugikan ini

dapat  sangat  besar,  perhitungan  laba  per  saham  akan  memerlukan

perhatian  atas  kemungkinan  dampak  dilusi  dari  struktur  modal  suatu

perusahaan,  Wild,  Jhon  J,  Subramanyam,  K.  R  dan  Halsey,  Robert  F

(2005:472).

Earning per share (EPS) adalah perusahaan yang menggambarkan

jumlah Dollar/Rupiah yang diperoleh selama periode tertentu untuk setiap

lembar saham biasa yang beredar, Gitman (2015) dalam Rita Widayanti

(2017:38).

Rumus : 

Earning Per Share(EPS)=
laba bersih−dividen saham preferen

rata−rata tertimbangsaham biasaberedar

1) Struktur modal sederhana (simple capital structure)

Hanya  terdiri  atas  saham  biasa  dan  efek  yang  tidak  dapat

dikonversi dan tidak memiliki efek  dilusi yang potensial. 

2) Struktur modal yang kompleks

perusahaan dianggap memiliki struktur modal yang kompleks jika

perusahaan  memiliki  efek  berpotensi  dilusi  seperti  efek  yang  dapat

dikonversi,  opsi,  waran,  dan  perjanjian  pengeluaran  saham  sejenisnya.
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Lebih dari 25% perusahan yang sahamnya diperdagangkan untuk umum

memiliki efek berpotensi dilusi. 

. Inflasi
Inflasi adalah kecenderungan harga-harga umum meningkat secara

terus menerus, dalm kurung waktu tertentu. Menurut Daryono dan Endah

(2003:101)  inflasi  diartikan  juga  sebagai  naiknya  harga  secara  terus

menerus  pada  suatu  perekonomian  akibat  kenaikan  permintaan  agregat

atau penurunan penawaran agregat.

Inflasi  yang  berlebihan  dapat  merugikan  perekonomian  secara

keseluruhan,  yaitu  dapat  membuat  banyak  perusahaan  mengalami

kebangkrutan.  Jadi  inflasi  yang  tinggi  akan  dapat  menurunkan  harga

saham,  sementara  inflasi  yang  rendah  akan  berakibat  pertumbuhan

ekonomi  menjadi  lamban,  dan  pada  ahirnya  harga  saham  juga  akan

bergerak  dengan  lamban.  Kenaikan  inflasi  dapat  di  ukur  dengan

menggunakan index harga, antara lain: index harga konsumen (consumer

price index ), index harga perdagangan besar (wholesale price index), dan

GNP deflator.

. Nilai Tukar (Kurs)   

Kurs atau nilai tukar adalah suatu nilai yang menunjukan jumlah

nilai mata uang dalam negeri yang di perlukan untuk mendapatakan satu

unit mata uang asing Sukirno (2003). Sedangkan menurut Nopirin (2000)

nilai tukar merupakan Negara, sedangkan nilai tukar riil menunjukan harga
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relatif barang dari dua negara. Sistem kurs valuta asing di tentukan oleh

permintaan dan penawaran valuta asing yang terjadi di pasar valuta asing.

Nilai tukar menjadi dua, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai

tukar  nominal  menunjukan  harga  relative  mata  uang  dari  dua  negara

sedangkan  nilai  tukar  riil  menunjukkan  harga  relative  barang  dari  dua

negara.  Sistem  kurs  valuta  asing  di  tentukan  oleh  permintaan  dan

penawaran valuta asing yang terjadi di pasar valuta asing.

Kurs  merupakan  salah  satu   harga  yang  terpenting  dalam

perekonomian  terbuka  mengingat  pengaruh  yang  demikian  besar  bagi

neraca transaksi berjalan maupun variable-variabel makro ekonomi yang

lain.  Ada dua  pendekatan  yang digunakan untuk menetukan nilai  tukar

mata  uang  yaitu  pendekatan  moneter  dan  pendekatan  pasar.  Dalam

pendektan  moniter,  nilai  tukar  mata  uang  di  devinisikan  sebagai  harga

dimana mata uang asing diperjual belikan terhadap mata uang domestik

dan harga tersebut berhubungan dengan penawaran dan permintaan uang.

  Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa

terjadi  dengan  berbagai  cara,  yakni  bisa  dengan  cara  dilakukan  secara

resmi  oleh  pemerintah  suatu  Negara  yang  menganut  sistem  managed

floating exchange rate, atau bisa juga karena tarik menariknya kekuatan –

kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar (market mechaism)

dan lazimnya perubahan nilai tukar mata uang tersebut bisa terjadi karena

empat hal, yaitu:
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. Depresiasi  (depreciation),  adalah  penurunan  harga  mata  uang  nasional

terhadap mata uang asing lainnya,  yang terjadi karena tarik menariknya

kekuatan  –  kekuatan  suplay  dan  demand  di  dalam  pasar  (market

mechanism). 
. Devaluasi  (devaluation),  adalah  penurunan  harga  mata  uang  nasional

terhadap berbagai mata uang asing lainnya yang di lakukan secara resmi

oleh pemerintah suatu negara.
0. Revaluasi  (revaluation),  adalah  peningkatan  harga  mata  uang  nasional

terhadap berbagai mata uang asing lainnya yang di lakukan secara resmi

oleh pemerintah suatu negara.

Bagi  investor  sendiri,  depresiasi  rupiah  terhadap  dollar

menandakan  bahwa  prospek  perekonomian  Indonesia  suram.  Sebab

depresiasi rupiah dapat terjadi apabila faktor fundamental perekonomian

Indonesia tidaklah kuat, sehingga dollar Amerika akan menguat dan akan

menurunkan index harga saham gabungan di BEI (Sunariyah : 2004). Hal

ini tentunya menambah resiko bagi investor apabila hendak berinvestasi di

bursa  saham  Indonesia.  Investor  tentunya  akan  menghindari  resiko,

sehingga  investor  akan  cenderung  melakukan  aksi  jual  dan  menunggu

hingga  situasi  perekonomian  di  rasakan  membaik.  Aksi  jual  yang  di

lakukan investor  ini  akan  mendorong penurunan  index  harga  saham di

bursa efek Indonesia (BEI).

Menurut Samsul (2006) perubahan suatu variable makro ekonomi

memiliki dampak yang berbeda terhadap harga saham, yaitu suatu saham

dapat terkena dampak positif  sedangkan saham lainnya terkena dampak
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negatif.  Misalnya,  Perusahaan yang berorientasi  import,  depresiasi  kurs

rupiah terhadap dollar. 

. Suku Bunga

Suku bunga adalah harga atau sewa dari penggunaan uang untuk

jangwaktu tertentu, yang telah di tetapkan sekarang untuk di berlakukan

atas simpanan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Menurut

Samsul (2006:201) suku bunga menjadi salah satu faktor  makro ekonomi

yang  mempengaruhi  harga  saham.  Selanjtnya  Samsul  (2006:204)

menyatakan bahwa kenaikan tingkat bunga pinjaman dapat meningkatkan

beban bunga kredit dan menurunkan laba bersih Perusahaan. Penurunan

laba tersebut akan mengakibatkan laba persaham juga menurun sehingga

berakibat turunnya harga saham di pasar. Di sisi lain,  naiknya suku bunga

deposito  akan mendorong investor  untuk menjual  saham dan kemudian

beralih  ke  dalam deposito.  Oleh  karea  itu,  kenaikan  suku bunga  Bank

Indonesia akan mengakibatkan harga saham, begitu juga sebaliknya.

Ketika  suku  bunga  mengalami  peningkatan  maka  harga  saham

akan  mengalami  penurunan.  Begitu  juga  sebaliknya  ketika  suku  bunga

mengalami penurunan maka harga saham akan mengalami peningkatan.

Karena dengan tingginya suku bunga orang akan beralih berinvestasi pada

tabungan  atau  deposito  yang  mengakibatkan  saham  tidak  di  minati

sehingga harga sahampun akan turun yang terlihat pada index harga saham

gabungan.

44



Menurut  teori  klasik tingkat  bunga memiliki  dua fungsi,  yaitu  :

tabungan dan investasi. Berdasarkan teori tersebut, semakin tinggi tingkat

bunga  maka  semakin  tinggi  keinginan  untuk  menabung,  sementara

tingginya tingkat bunga tersebut dapat mempengaruhi kecilnya keinginan

untuk melakukan investasi (Nopirin,2000:70).

. Jumlah Uang Beredar

Jumlah  uang  beredar  (Money  Supply)  merupakan  salah  satu

indicator  makro  ekonomi  yang  bisa  mempengaruhi  pergerakan  harga

saham  (Samsul,  2006  :  210).  Ketika  jumlah  uang  yang  beredar  di

masyarakat  mengalami  peningkatan  maka  orang  akan  cenderung

berinvestasi  pada  saham,  karena  dengan  itu  mereka  akan  mendapatkan

keuntungan  sesuai  yang  mereka  harapkan.  Sedangkan  jika  mereka

berinvestasi  pada  Bank,  maka keuntungan yang mereka  harapkan tidak

akan sesuai dengan yang di inginkan karena pada saat itu suku bunga akan

mengalami penurunan.  

.3  Penelitian Terdahulu
Table 1.2

N

o

Peneliti Jenis penelitian Hasil penelitian

1 Yana Wahyuni (2017)
Pengaruh Elemen 
Profitabilitas Terhadap
Harga Saham Pada 
Perusahaan 
Manufaktur Yang 
Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia.

Analisis data adalah 
regresi liniear berganda 
dimana data yang 
diperoleh dari PT.Bursa 
Efek Indonesia 
Perwakilan Makassar. 
Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini 
adalah perusahaan 
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manufaktur yang 
terdaftar di bursa efek 
Indonesia. Pendekatan 
penelitian adalah 
pendekatan kuantitatif. 
Hasil penelitian secara 
simultan profitabilitas 
(ROA, ROE dan NPM) 
berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. 
Secara parsial ROA 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap harga 
saham, ROE berpengaruh
positif dan signifikan 
terhadap harga saham 
sedangkan NPM juga 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap harga 
saham.

2 Andi Multi (2017) Pengaruh Curent 
Ratio, Cost To Total 
Sales Ratio Dan Debt 
To Equity Ratio 
Terhadap Return On 
Asets Pada Perusahaan
Manufaktur Yang 
Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia.

Alat analisis yang 
digunakan adalah regresi 
liniear berganda. Sampel 
yang digunakan adalah 
perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di bursa 
efek Indonesia. 
Pendekatan penelitian 
adalah pendekatan 
kuantitatif. Hasil 
penelitian adalah secara 
simultan Curent Ratio, 
Cost To Total Sales Dan 
Debt To Equity Ratio 
berpengaruh signifikan 
terhadap Return On 
Assets. Secara parsial 
Curent ratio berpengaruh
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negative dan signifikan 
terhadap return on  
assets. Cost to total sales 
berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap 
return on assets. 
Sedangkan debt to equity 
ratio berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
return on assets.

3 Andika rusli (2014) Pengaruh Rasio 
Keuangan Terhadap 
Harga Saham Pada 
Perusahaan BUMN 
Perbankan Yang 
Terdaftar DI Bursa 
Efek Indonesia

perusahaan BUMN yang 
terdaftar di bursa efek 
Indonesia. Pendekatan 
penelitian adalah 
pendekatan kuantitatif. 
Hasil adalah  ROA 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap harga 
saham, sedangkan ROE 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap harga 
saham pada perbankan 
BUMN yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia.

4 Wulandari (2015) Analisis Pengaruh 
Earning Per Share 
(EPS), Return On 
Equity (ROE), Debt 
To Equity Ratio 
(DER) Tehadap Harga
Saham Pada 
Perusahaan 
Transportation 
Servive Yang 
Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) 

Pemilihan sampel 
dilakukan secara Purpose
sampling, diambil 11 
perusahaan  
Transportation Services 
pada tahun 2010-2013. 
Hasil penelitianya adalah 
EPS dan ROE 
berpengaruh positif 
terhadap harga pasar 
saham sedangkan DER 
berpengaruh negatif 
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Tahun 2010-2013. terhadap harga pasar 
saham .
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Galery  Bursa  Efek  Indonesia

melalui  internet  pada  perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  pada  sector

Jakarta  Islamic  Index  periode  2017-2018  dengan  alamat  website

www.idx.co.id.   Penelitian  ini  diperkirakan  akan  berlangsung  selama

kurang lebih  (±)  dua  (2)  bulan  terhitung mulai  bulan  Desember  sampai

dengan Januari 2018.

.2   Metode Pengumpulan Data

.2.1 Penelitian Kepustakaan
Penelitian  yang  dilakukan  dengan  mempelajari  literatur  yang  ada

hubungannya dengan penulisan Skripsi ini. Hal tersubut dimaksud sebagai

sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah

dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian.
.2.2 Penelitian Lapangan

Perusahaan  yang  telah  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada

penelitian dari periode 2017-2018.
.3  Jenis Dan Sumber Data
.3.1 Jenis Data 

1. Data  Kuantitatif  adalah  data  yang  diukur  dalam  suatu  skala  numeric

(angka), seperti data laporan keuangan perusahaan.
2. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung atau data yang tidak

berupa angka-angka seperti perkembangan perusahaan dan data-data lain

yang berhubungan dengan penelitian.
.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

http://www.idx.co.id/
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Adalah  data  yang  diolah  sendiri  oleh  suatu  organisasi  atau  perorangan

langsung dari obyeknya (Santoso dan Tjiptono, 2001). Data perimer dari

penelitian ini diperoleh dari internet dengan alamat website www.idx.co.id

, meliputi laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada sector Jakarta

Islamic Index periode 2017-2018.
2. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain,

ataupun  laporan  historis  yang  telah  disusun  dalam  arsip  yang

dipublikasikan  atau  tidak  dalam  bentuk  yang  sudah  jadi,  sudah

dikumpulkan  dan diolah  oleh  pihak  lain  (Santoso  dan Tjiptono,  2001).

Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  literature-

literatur  dan  laporan  keuangan  pada  perusahaan  melalui  internet  yang

terdaftar pada sector Jakarta Islamic Index periode 2017-2018.
.4 Populasi Dan Sampel Penelitian
.4.1 Populasi

Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik

kesimpulannya  (Sugiyono,  2013).  Jadi  populasi  dalam  penelitian  ini

adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada sector Jakarta Islamic Index

periode 2017-2018 berjumlah 30 perusahaan. 
.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh  populasi  tersebut  (Sugiono,  2013:).  Dalam  penelitian  ini  seluruh

populasi dijadikan sampel, alasanya penulis mengambil seluruh populasi

sebagai sampel karena jumlah populasinya sedikit.
Karakteristik sampel yaitu:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

http://www.idx.co.id/
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2. Tidak pernah delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Mempublikasikan laporan keuangannya setiap tahun.

.5  Uji Asumsi Klasik
3.5.1 Uji Normalis 

bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel

pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal.  Menurut  Central

Limit Theory,   data penelitian yang berju smlah > 30 termasuk kategori

jumlah data besar, sehingga dapat memenuhi syarat normalitas.
3.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

bertujuan  menguji  apakah  dalam model  regresi  terjadi  ketidak  samaan

variance dari  residul satu pengamatan kepengamatan yang lain. Adapun

dasar untuk menganalisisnya adalah jika terdapat pola tertentu (misalnya

bergelombang,  melebar  kemudian  menyempit)  maka  mengindikasikan

telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas. (Gozali, 2016).
3.5.3 Uji Multikolnieritas

bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  yang  digunakan

adanya  kolerasi  antara  variabel  bebas  (independen).  Sebagai  dasar

acuannya dapat disimpulkan jika tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Maka

dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  multikolinieritas  antara  variabel

independen dalam model regresi (Gozali,2016).
.6 Metode Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut : 
.6.1 Analisis Regresi Liniear Berganda 

Analisis  Regresi  Linier  Berganda  dalam peneltian ini  digunakan

untuk mengetahui pengaruh variabel Curren Ratio (X1), Debt Equity Ratio

(X2),  Total  Asset  Trunover  (X3),  Retrunt  On Equity (X4),  Earning Per
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Share (X5) Dan Harga Saham (Y). Dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e
Dimana :
Y = Harga Saham 
βo = Nilai Konstanta
β1,β2,β3, β4, β5= Koefisiensi regresi dari variabel bebas X1,X2,X3,X4,X5
X1 = Curren Ratio 
X2 = Debt Equity Ratio
X3 = Total Asset Trunover
X4 = Retrun On Equity
X5 = Earning Per Share
e = error/ faktor kesalahan dari variabel pengganggu yang tidak diteliti.

.7    Pengujian Hipotesis yang digunakan

Dalam  pengujian  ini,  peneliti  menggunakan  teknik  analisis  regresi

berganda.  Karena  hanya  melihat  pengaruh  dari  beberapa  variabel

independent  terhadap  satu  variabel  dependent.  Program komputer  yang

paling banyak digunakan adalah SPSS. Pengujian terhadap hipotesis dapat

dilakukan dengan berbagai cara yaitu: 

.7.1 Uji F (Uji Simultan)
Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable independen

dan variable  dependent, apakah variabel (X1,X2,X3,X4,X5), benar-benar

berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen

Y.

Langakah-langkah pengujian adalah sebagai berikut (Gozali,2005)

1. Menentukan Formulasi Hipotesis
- H0  :  Koefisien  regresi  β1,  β2,β3,β4,dan  β5  artinya  variabel

tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  secara  simultan

terhadap variabel Y.
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- Ha :  Koefisien regresi  β1,β2, β3, β4 dan β5 artinya variabel

mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap

variabel Y.
2. Menentukan derajat kepercayaan 95% (a= 0,05)
3. Menentukan signifikansi

- Nilai  signifikansi  (P value) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha

diterima.
- Nilai signifikansi (P value)  > 0,05 maka H0 diterima dan Ha

ditolak.
4. Membuat kesimpulan 

- Bila (P value) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya

variabel  independent  secara  parsial  mempengaruhi  variabel

dependent.
- Bila (P value) > maka H0 diterima dan ditolak. Artinya variabel

independent  secara  parsial  tidak  mempengaruhi  variabel

dependent.
.7.2 Uji T (Uji Parsial)

Uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui  derajat  atau  kekuatan  pengaruh

antara  variabel  bebas  (X1,X2,X3,X4,X5),  secara  parsial  atau  sendiri-

sendiri  terhadap  variabel  terikat   (Y).  Pengujian  ini  dilakukan  dengan

membandingkan t-hitung dengan t-tabel pada taraf signifikan 5% adapun

persyaratan uji t sebagai berikut:

1) jika t-hitung > t-tabel, maka Ho: β1 = 0  diterima, artinya variabel bebas

dapat  menerangkan  variabel  terikat  dan  ada  pengaruh  diantara  kedua

variabel yang akan diuji.
2) jika t-hitung < t-tabel, maka Ha : β1 ≠ 0   ditolak, artinya variabel bebas

tidak dapat menerangkan variabel terikat dan tidak ada pengaruh diantara

kedua variabel yang akan diuji.
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.7.3  Uji Koefisien Determinasi

Nilai  R2

 menunjukan  koefisen   determinasi  yaitu  mengukur  besar

persentase perubahan variabel terikat  yang di akibatkan oleh perubahan

variabel bebas secara bersama-sama.

.8 Definisi Operasional (Definisi Variabel Yang Diteliti)
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  yaitu  untuk  menganalisis

pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar

pada  sector  Jakarta  Islamic  Index,  maka  berdasarkan  judul  tersebut

terdapat 5 (lima) variabel dalam penelitian ini, yaitu : Curren Rratio, Debt

Equity Ratio,  Total  Asset Trunover, Retrun On Equity dan Earning Per

Share, pasar dan harga saham.
Setiap  variabel  pada  dasarnya  bersumber  dari  konsep.  Suatu

konsep disebut  variabel  jika  ia  menampakan variasi  pada  objek-objek

yang ditunjukkan pada tingkat realitas (empiris), sehingga kemungkinan

untuk melakukan pengukuran.
Untuk  menentukan  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini,

maka  terlebih  dahulu  perlu  mengoperasionalkan  variabel-variabel

penelitian dengan maksud untuk memudahkan pemahaman peneliti untuk

meneliti serta dapat memudahkan dalam pengumpulan data.  Untuk lebih

jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :
1.  Rasio Lancar (Curren Ratio) (XI)

Current Ratio adalah kemampuan membayar pinjaman pada saat

jatuh  tempo  oleh  Perusahaan  Sektor  Jakarta  Islamic  Index  serta  dapat

memelihara  modal  kerja   untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional  dan
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membayar bunga tiap jatuh tempo agar dapat memelihara tingkat kredit

jatuh tempo. 

Rumus:

CurrenRatio(rasio lancar)=
aset lancar

kewajiban lancar

2. Debt to Equity Ratio (DER)  (X2)
Debt  to  Equity  Ratio  (DER)adalah  mengukur  seberapa  besar

perusahaan-perusahaan yang ada pada Sektor Jakarta Islamic Index yang

dibiayai  dengan  utang.   Penggunaan  utang  yang  terlalu  tinggi  akan

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori

extreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat

utang  yang  tinggi  dan  sulit  untuk   melepaskan  beban  utang  tersebut.

Karena  itu  sebaiknya  perusahaan  harus  menyeimbangkan  berapa  utang

yang  layak  diambil  dan  dari  mana  sumber-sumber  yang  dapat  dipakai

untuk membayar utang.
Rumus:

Debt ¿Equity Ratio(DER )=
totalutang

totalshreholders equity

3. Total Asset Trunover (perputaran total aktiva) (X3)
Total  Asset  Trunover  adalah  mengukur  seberapa  efektif

perusahaan-perusahaan yang ada pada sector Jakarta Islamic Index dalam

menggunakan  Aktiva  yang  dimilikinya  dalam  melaksanakan  kegiatan

perusahaan.

Rumus:
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PerputaranTotal Aktiva(TAT )=
penjualanbersih
total aktiva

4. Retrun On Equity (ROE) (X4)
Rasio  profitabilitas  adalalah  mengukur  efektifitas  manajemen

secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan

yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.

Semakin  baik  rasio  profitabilitas  maka  semakin  baik  menggambarkan

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan yang ada pada

sector Jakarta Islamic Index.

Rumus:

RetrunOnEquity (ROE )=
laba setelah pajak

total shareholders equity

5. Earning per Share (EPS) (X5)
Rasio  pasar  adalah  data  laba  per  saham  dalam  rangka  untuk

mengevaluasi  kinerja  operasi  dan  profitabilitas  perusahaan-perusahaan

yang ada pada sector Jakarta Islamic Index.

Rumus : 

Earning Per Share(EPS)=
laba bersih−dividen saham preferen

rata−rata tertimbangsahambiasaberedar

6. Harga Saham (Y)
Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi dipasar bursa

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

permintaan  dan  penawaran  saham  yang  bersangkutan  dipasar   modal.

saham adalah  surat  berharga  yang menunjukan kepemilikan perusahaan
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sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi

lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya,termasuk hak

klaim atas  aset  perusahaan dengan prioritas  setelah  hak lain  pemegang

surat berharga lain di penuhi jika terjadi dekuiditas.
.9 Kerangka Pikir

Menurut  Sugiyono,  (2013)  mengemukakan  bahwa  kerangka

pemikiran  merupakan  model  konseptual  tentang  bagaimana  teori

berhubungan  dengan  berbagai  faktor  yang  telah  diidentifikasi  sebagai

masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan

secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti.
Jika suatu perusahaan mampu melakukan current ratio (membayar

utang) pada saat jatuh tempo yang ditentukan itu artinya kondisi ekonomi

perusahaan  membaik  serta  akan  berdampak  positif  terhadap  perhatian

investor  untuk  berinvestasi  dan  akan  berdampak  baik  pula  pada  harga

saham  di  pasar  modal.  Rasio  likuiditas  adalah  mengukur  kemampuan

perusahaan memenuhi kebutuhan jangka pendek pada saat jatuh tempo,

dapat  memelihara  modal  kerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional

membayar  bunga tiap  jatuh  tempo dan memelihara  tingkat  kredit  yang

menguntungkan, Bambang Hermanto & mulyo Agung (2012:161).
Jika perusahaan mampu menyeimbangkan utang yang digunakan

untuk biaya operasional perusahaan dengan kemampuan membayar dalam

jatuh tempo dengan memperhitungkan sumber-sumber  perusahaan yang

digunakan untuk membayar pinjaman maka akan memberikan nilai positif

kepada pasar modal terhadap harga saham serta meyakinkan investor intuk

berinvestasi.  Karena  itu  sebaiknya  perusahaan  harus  menyeimbangkan
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berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat

dipakai untuk membayar  utang, menurut  Irham Fahmi (2014:62)  dalam

Haerani (2014:18).
Dalam menjalankan aktivitas perusahaan,  seharusnya perusahaan

sangat berhati-hati dalam penyaluran anggaran. Artinya, anggaran yang di

ambil dari aktiva yang dikeluarkan untuk aktivitas perusahaan harus tepat

dan  sasaran  sesuai  dengan  kebutuhan  aktivitas  perusahaan  sehingga

anggaran tersebut dapat terfokus pada sasaran penggunaannya agar dapat

efektif  dan  tidak  berdampak  kepada  kerugian.  Rasio  perputaran  total

aktiva  adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  efektif

perusahaan menggunakan Aktiva yang dimilikinya dalam melaksanakan

kegiatan  perusahaan,  dan  rasio  ini  sangat  diperhatikan  oleh  pemilik

perusahaan,  Harry Supangkat (2005:144). 
Retrun  on  equity  adalalah  rasio  yang  mengukur  efektifitas

manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat

keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun

investasi.  Semakin  baik  rasio  profitabilitas  maka  semakin  baik

menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan,

Irham Fahmi (2014:68) dalam Haerani (2014:19). Dengan semakin baik

perusahaan  dapat  menunjukkan  keuntungannya  maka  akan  sangat

berpengaruh  terhadap  investor  untuk  berinvestasi  serta  memberikan

gambaran bahwa ekonomi perusahaan dalam kondisi baik yang mana akan

dapat mempertahankan serta mempengaruhi harga saham di pasar modal.
Menurut  Irham  Fahmi  (2014:305)  “Pasar  modal  adalah  tempat

berbebagai pihak perusahaan menjual saham dan obligasi unuk mencari



59

dana”.  Dengan  melonjakkan  jumlah  saham  yang  ditransaksikan,  dan

semakin  tingginya  volume  perdagangan  saham,  akan  dapat  mendorong

perkembangan pasar modal di  Indonesia.  Seiring dengan perkembangan

tersebut,  maka  kebutuhan  akan  informasi  dalam keputusan  investasi  di

pasar modal juga meningkat. 
Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi dipasar bursa

pada saat tertentu yang di tentukan oleh pelaku pasar dan di tentukan oleh

permintaan  dan  penawaran  saham  yang  bersangkutan  dipasar   modal

(Jogiyanto,  2008:167).  Menurut  Sartono  (2001:7),  harga  pasar  saham

terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran dipasar modal.
Harga  saham  merupakan   Salah  satu  indikator  pengelolaan

keuangan  perusahaan.  Keberhasilan  dalam  mengehasilakn  keuntungan

akan  memberikan kepuasan bagi  investor  yang rasional.  Harga  saham

yang cukup tinggi akan memberikan keuntungan yaitu berupa capital gain

dan  citra  yang  lebih  baik  bagi  perusahaan  sehingga  memudahkan  bagi

menajemen untuk mendapatkan  dana dari luar perusahaan.
Dari  paparan  teori  dan  penjelasan  di  atas  maka  peneliti

memberikan gamabaran kerangka pemikiran penelitian seperti gambar di

bawah ini:

BURSA EFEK INDONESIA
(BEI)

KesimpulanMetode AnalisisHarga Saham

Kinerja Keuangan

Laporan Keuangan

Jakarta Islamic Index
(JII)
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Gambar 1: Kerangka piker penelitian Tahun 2018

.10 Hipotesis
1. Di duga bahwa variabel  Curren Rratio,  Debt  Equity Ratio,  Total  Asset

Trunover, Retrun On Equity dan Earning Per Share berpengaruh secara

parsial  terhadap  harga  saham  Perusahaan  yang  terdaftar  pada  sector

Jakarta Islamic Index periode  2017-2018. 
2. Di duga bahwa variabel  Curren Rratio,  Debt  Equity Ratio,  Total  Asset

Trunover, Retrun On Equity dan Earning Per Share berpengaruh secara

simultan   terhadap  harga  saham Perusahaan yang terdaftar  pada  sector

Jakarta Islamic Index periode 2017-2018.
3. Di  duga  bahwa  variabel  Profitabilitas  berpengaruh  dominan  terhadap

harga saham Perusahaan yang terdaftar pada sector Jakarta Islamic Index

periode 2017-2018.

EPSDER Total asset trunoverCurrent Ratio Retrun On Equity
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

.1 Hasil Penelitian

.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan Yang Terdaftar Di Sector Jakarta Islamic

Index (JII) 
1) Adaro Energy Tbk (ADRO)

Didirikan  dengan  nama  PT Padang  Karunia  tanggal  28  Juli  2004  dan

listing pada tanggal 16 Juli 2008. Kantor pusat ADRO berlokasi di Gedung

Menara Karya, Lantai 23, Jl. H.R. rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta

Selatan 12950-Indonesia. ADRO bergerak disektor  Industri batu bara.
2) AKR Corporindo Tbk (AKRA)

Didirikan di Surabaya tanggal 28 November 1977 dengan nama PT Aneka

Kimia  Raya  dan  listing  pada  tanggal  03  October  1994.  Kantor  pusat

AKRA terletak  di  Wisma AKR,  Lantai  7-8,  Jl.  Panjang  No.  5,  Kebon

Jeruk,  Jakarta  11530-Indonesia.  AKRA bergerak  sektor  industri  barang

kimia dan bahan bakar minyak BBM.
3) Aneka Tambang (PERSERO) Tbk (ANTM)

Didirikan  dengan  nama  “perusahaan  Negara  (PN)  Aneka  Tambang”

tanggal 05 Juli 1968 dan listing pada tanggal 27 November 1997. Kantor

Pusat ANTM berlokasi di Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen T.B. 
Simatupang  No.  1,  Lingkar  Selatan,  Tanjung  Barat,  Jakarta,  Indonesia.

ANTM bergerak disektor industri pertambangan.
4) Astra Internasional Tbk (ASII)

Didirikan  pada  tanggal  20  Februari  1957  dengan  nama  PT  Astra

International Incorporated dan listing pada tanggal 04 April 1990. Kantor

Pusat Astra berdomisili di Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta
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14330 – Indonesia.  ASII bergerak disektor industri perdagangan umum,

perindustrian dan lain-lain.
5) Barito Pacifik Tbk (BRPT)

Barito  Pacific  Tbk  (dahulu  PT  Barito  Pacific  Timber  Tbk)  (BRPT)

didirikan  04  April  1979  dengan  nama  PT  Bumi  Raya  Pura  Mas

Kalimantan dan listing pada tanggal 04 April 1990. BRPT berdomisili di

Banjarmasin  dengan  pabrik  berlokasi  di  Jelapat,  Banjarmasin.  Kantor

Barito Pacific berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific

Tower B,  Lt.  8,  Jl.  Letjen S.  Parman Kav.62-63, Jakarta  11410. BRPT

bergerak disektor industri perkebunan, kehutanan,pertambanagan dan lain-

lain.
6) Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)

Didirikan  16  Januari  1984  dan  mulai  beroprasi  secara  komersial  pada

tahun 1989 dan listing pada tanggal 06 Juni 2008.  Kantor Pusat BSDE

terletak  di  Sinar  Mas  Land  Plaza,  BSD Green  Office  Park,  tangerang.

Proyek real estat BSDE merupakan perumahan Bumi Serpong Damai yang

berlokasi di kecamatan serpong, kecamatan logok, kecamatan cisauk dan

kecamatan  pagendangan,  Propinsi  Banten.  BSDE  bergerak  disektor

pembangunan real estate. 
7) Ciputra Development Tbk (CTRA)

Didirikan 22 Oktober 1981dengan nama PT Citra Habitat Indonesia dan

memulai kegiatan usaha komersialnya tahun 1984 dan listing pada tanggal

28 Maret 1994. Kantor Pusat CTRA berlokasi di Ciputra World 1 DBS

Bank  Tower  Lantai  39,  Jl.  Prof.  DR.  Satrio  Kav. 3-5,  Jakarta  12940 -

Indonesia.  CTRA  bergerak  disektor  Pembangunan  dan  pembangunan

perumahan (real state).
8) XL Axiata Tbk (EXCL)
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XL Axiata Tbk (dahulu Excelcomindo Pratama Tbk) didirikan tanggal 06

Oktober 1989 dengan nama PT Grahametropolitan Lestari dan memulailai

kegiatan komersialnya tahun 1996 dan listing pada tanggal 29 September

2005. Kantor Pusat EXCL terletak di GrahaXL, Jl. DR. Ide Anak Agung

Gde  Agung  (dahulu  jl.Mega  Kuningan)  Lot.E4-7  No.1  Kawasan  Mega

Kuningan,  Jakarta  -  Indonesia.EXCL  bergerak  disektor  jasa

telekomunikasi.
9) Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)

Didirikan 02 September 2009 dan mulai beroprasi secara komersial tahun

1 Oktober 2009 dan listing pada tanggal 07 Oktober 2010. Kantor pusat

ICBP berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 23, Jl. Jend.

Sudirman, Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia. ICBP bergerak disektor

makanan dan minuman.
10)  Vale Indonesia Tbk (INCO)

Vale  Indonesia  Tbk  (dahulu  International  Nikel  Indonesia  Tbk)  INCO

didirikan tanggal 25 Juli 1968 dan mulai usaha komersialnya tahun 1978

dan listing pada tanggal 16 Mei 1990.  Kantor Pusat INCO terletak di The

Energy Building Lt. 31, SCBD Lot 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53,

Jakarta 12190. Pabrik INCO berlikasi di Sorowako Sulawesi Selatan dan

INCO bergerak disektor industri pertambangan Nikel.
11)  Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)

Didirikan  tanggal  14  Agustus  1990  dengan  nama  PT  Panganjaya

Intikusuma serta  memulai  kegiatan usaha komersialnya  tahun 1990 dan

listing  pada  tanggal  14  Juli  1994.  Kantor  Pusat  INDF  berlokasi  di

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. Jakarta
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12910  –  Indonesia.  INDF  bergerak  disektor  industri  makanan  olahan,

minuman dan lain-lain.
12)  Indika Energy Tbk (INDY)

Didirakan  tanggal  19  Oktober  2000  dan  memulai  kegiatan  usaha

komersialnya tahun 2004 serta listing tanggal 11 Juni 2008. Kantor Pusat

INDY berlokasi di Gedung Mitra, Lt 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21,

Jakarta 12930 – Indonesia. INDY bergerak disektor industri jasa.
13)  Indocement Tunggal Prakasa Tbk (INTP)

Didirikan tanggal 16 Januari 1985 dan memulai usaha komersialnya pada

tahun 1985 serta listing pada tanggal  05 Desember 1989. Kantor Pusat

INTP berlokasi di Wisma Indocement, Lt 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-

71, Jakarta 12910 – Indonesia. INTP bergeak disektor industri pabrikasi

semen dan bahan bangunan dan lain-lain.
14)  Indo Tambangraya Megah Tbk  (ITMG)

Didirikan  tanggal  02  September  1987  dan  memulai  kegiatan  usaha

komersialnya  tahun 1988 serta listing pada tanggal 18 Desember 2007.

Kantor Pusat ITMG berlokasi di Pondok Indah Office Tower III, Lt 3, Jl.

Sultan  Iskandar  Muda  kav.  V-TA,  Jakarta  Selatan  12310  –  Indonesia.

ITMG bergerak disektor industri pertambangan.
15)  Kalbe Farma Tbk (KLBF)

Didirikan  tanggal  10  September  1966  dan  memulai  kegiatan  usaha

komersialnya tahun 1966 serta listing pada tanggal 30 Juli 1991. Kantor

Pusat KLBF berdomisili  di Gedung KALBE, Jl. Let.Jend. Suprapto Kav.

4,  Cempaka  Putih,  Jakarta  10510,  KLBF  bergerak  disektor  industri

Farmasi.
16)  Lippo Karawaci Tbk (LPKR)

Didirikan  tanggal  15  Oktober  1990  dengan  nama  PT  Tunggal

Reksakencana dan listing pada tanggal 28 Juni 1996. Kantor Pusat LPKR
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terletak di Jl.  Bolevard palem Raya No. 7, Menara Matahari Lt.  22-23,

Lippo  Karawaci  Central,  Tangerang 15811,  Banten  –  Indonesia.  LPKR

bergerak disektor industri real state.
17)  Matahari Depertemen Store Tbk (LPPF)

Didirikan  tanggal  01  April  1982  dengan  nama  PT  Stephens  Utama

International  Leasing  Corp  dan mulai  beroprasi  secara  komersial  tahun

1982 serta listing tanggal 10 October 1989. Kantor Pusat LPPF terletak di

Menara Matahari Lt 15, Jl. Bulevard Palem Raya No 7, Lippo Karawaci

1200,  Tangerang  15811  –  Indonesia.  LPPF  bergerak  disektor  industri

barang dan jasa.
18)  Perusahaan Gas Negara (PERSERO) Tbk (PGAS)

 Perusahaan Gas Negara (PERSERO) Tbk atau dikenal dengan nama PGN

(PERSERO) Tbk PGAS didirikan tahun 1859 dan listing pada tanggal 15

Desember 2003. Kantor Pusat PGAS berlokasi di Jl. K.H. Zainul Arifin

No.  20,  Jakarta  11140,  Indonesia.  PGAS bergerak  disektor  industri  gas

bumi.
19)  Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA)

Didirikan tanggal 02 Maret 1981 dan listing pada tanggal 23 Desember

2002.  Kantor  Pusat  PTBA berlokasi  di  Jl.  Parigi  No 1,  Tanjung Enim,

Sumatra  selatan  dan  alamat  kantor  korespondensi  terletak  di  Menara

Kadin  Indonesia  Lt  9  & 15.  Jl.  H.R.  Rasunan  Said  X-5,  Kav, Jakarta

12950. PTBA bergerak disektor industri tambang  batubara.
20)  PP (PERSERO) Tbk (PTPP)

Didirikan  26 Agustus 1953 dan listing tanggal 29 Februari 2010. Kantor

Pusat PTPP beralamat di Jl. LetJend. TB Simatupang No 57, Pasar Rebo –

Jakarta  Timur  13760  –  Indonesia.  PTPP  bergerak  disektor  industri

kontruksi, pabrikasi dan lain-lain.
21)  Surya Citra Media Tbk (SCMA)
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Didirikan 29 Januari 1999 dengan nama PT Cipta Aneka Selaras dan mulai

beroprasi secara komersial tahun 2002 serta listing pada tanggal 16 Juli

2002. Kantor Pusat SCMA berlokasi di SCTV Tower – Senayan City, Jl.

Asia Afrika Lot 19, Jakarta – 10270. SCMA bergerak disektor industri jasa

penyiaran televisi.
22)  Semen Indonesia (PERSERO) Tbk (SMGR)

Didirikan 25 Maret 1953 dan mulai beroprasi secara komersial tanggal 07

Agustus 1957 dan listing pada tanggal 08 Juli 1991. Kantor Pusat SMGR

berlokasi di Jl. Veteran, Gresik 61122 jawa timur. SMGR bergerak disektor

industri semen.
23)  Summarecon Agung Tbk ( SMRA)

Didirikan  tanggal  26  November  1975  dan  mulai  beroprasi  secara

komersial pada tahun 1976 dan listing pada tanggal 07 Mei 1990. Kantor

Pusat  SMRA  berkedudukan  di  Plaza  Summarecon,  Jl.  Perintis

Kemerdekaan Kav. No 42, Jakarta 13210 – Indonesia.  SMGR bergerak

disektor industri real state.
24)  Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) Tbk (TLKM)

Didirikan pada tahun 1884. Pada tahun 1991 berdasarka PP No. 25 tahun

1991  status  Telkom  diubah  menjadi  perseroan  terbatas  milik  Negara

(PERSERO) dan listing pada tanggal 14 November 1995. Kantor Pusat

TLKM berlokasi di Jl. Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat. TLKM bergerak

disektor industri jaringan dan jasa telekomunikasi.
25)  Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA)

Didirikan  tanggal  02  Nopember  1984  dengan  nama  PT  Tri  Polyta

Indonesia  dan mulai  beroprasi  secara  komersial  tahun 1993 dan listing

pada tanggal 24 Juni 1996. Kantor Pusat TPIA beralamat di Wisma Barito
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Pacific  Tower  A,  Lt  7,  Jl.  Jend.  S.  Parman  Kav. 62-63,  Jakarta.  TPIA

bergerak disektor industri petrokimia, perdangan dan jasa.
26)  United Tracktors Tbk (UNTR)

Didirikan tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor

Works dan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1972 dan listing pada

tanggal 19 September 1989. Kantor Pusat UNTR belokasi di Jalan Raya

Bekasi  Km  22,  Cakung,  Jakarta  13910  –  Indonesia.  UNTR  bergerak

disektor industri penjualan dan penyewaan alat berat.
27)  Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Didirikan tanggal 05 Desember 1933 dan mulai beroprasi secara komersial

tahun 1933 dan listing pada tanggal 11 Januari 1982. Kantor Pusat UNVR

berlokasi  di  Graha  Unilever,  BSD  Green  Office  Park  kav. 3,  Jl.  BSD

Boulevard Barat, BSD City, Tangerang 15345. UNVR bergerak disektor

industri produksi, pemasaran dan barang- barang konsumsi makanan dan

minuman.
28)  Wijaya Karya (PERSERO) Tbk (WIKA)

Didirikan  tanggal  29  Maret  1961  dengan  nama  perusahaan  Negara

“Widjaja Karja”.  Dan mulai beroprasi secara komersial  tahun 1961 dan

listing pada tanggal 29 Oktober 2007. Kantor Pusat WIKA beralamat di Jl.

Panjaitan Kav. 9, Jakarta Timur 13340. WIKA bergerak disektor industri

kontruksi, pabrikasi dan lain-lain.
29)  Waskita Beton Precast Tbk (WSBP)

Didirikan tanggal 07 Oktober 2014 dan listing pada tanggal 20 September

2016. Kantor Pusat WSBP di Gedung Teraskita, Lt 3-3A, Jl. MT. Haryono

Kav. No. 10A, Jakarta Timur 13340 – Indonesia. WSBP bergerak disektor

industri pabrikasi dan konstruksi.
30)  Waskita Karya (PERSERO) Tbk (WSKT)
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Didirikan  tanggal  01  Januari  1961  dari  nama  Volker  Aanemings

Maatschappij  NV dan  listing  pada  tanggal  19  Desember  2012.  Kantor

Pusat  WSKT beralamat  di  Gedung  Waskita  Jl.  M.T. Haryono  Kav. 10

cawang,  Jakarta  13340  –  Indonesia.  WSKT  bergerak  disektor  industri

kontruksi dan jasa.
.1.2 Deskripsi Data atas Variabel Penelitian

1. Current Ratio

Tabel 4.1 
Current Ratio Perusahaan Yang Terdaftar Pada 
Sector Jakarta Islamic Index Periode 2017-2018

N
O

KODE
NAMA

PERUSAHAAN
Current Ratio (X1)

   2017 2018

1 ADRO Adaro Energy TBK 255.94 216.29

2 AKRA AKR Corporindo Tbk 162.38 166,10

3 ANTM
Aneka Tambang

(PERSERO)  Tbk
162.13 175.24

4 ASII
Astra Internasional

Tbk
122.86 129.81

5 BRPT Barito Pacific Tbk 172.26 221.41

6 BSDE
Bumi Serpong Damai

Tbk
222.88 138.61

7 EXCL XL Axiata Tbk 47.16 179.79

8 ICBP
Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk
242.83 470.04

9 INCO Vale Indonesia Tbk 461.76 122.34

10 INDF
Indofood Sukses

Makmur Tbk
150.27 211.22

11 INDY Indika Energy Tbk 205.28 322.83

12 INTP
Indocement Tunggal

Prakasa Tbk
370.31 207.74

13 ITMG
Indo Tambangraya

Megah Tbk
243.35 207.79

14 KLBF Kalbe Farma Tbk 450.94 310.61

15 LPPF
Matahari Depertemen

Store Tbk
113,90 406.67

16 PGAS
Perusahaan Gas

Negara (PERSERO)
Tbk

387.44 254.71
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17 PTBA
Tambang Batubara

Bukit Asam
(PERSERO) Tbk

246.34 290.92

18 SCMA
Surya Citra Media

Tbk
364.39 153.79

19 SMGR
Semen Indonesia
(PERSERO) Tbk

156.78 145.93

20 TLKM
Telekomunikasi

Indonesia
(PERSERO) Tbk

104.82 186.44

21 TPIA
Chandra Asri

Petrochemical  Tbk
243.37 176,60

22 UNTR United Tracktors Tbk 180.44 236.41

23 UNVR
Unilever Indonesia

Tbk
63.37 175.76

24 WSBP
Waskita Beton Precast

Tbk
152.43 147.69

Current Rasio (CR) yang paling tinggi terdapat pada perusahaan

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk,  pada tahun 2017 sebesar 242, 83

kemudian naik di tahun 2018 sebesar 470, 04 hal ini disebabkan oleh

meningkatnya  aktiva  lancar  dari  tahun 2017 sebesar  16.579,331 dan

ditahun 2018 sebesar 17. 556,409.

2. Debt Equity Ratio 

Tabel 4.2 
Debt Equity Ratio Perusahaan Yang Terdaftar Pada 

Sector Jakarta Islamic Index Periode
 2017-2018

N
O

KODE
NAMA

PERUSAHAAN
Debt Equity Ratio

(X2)
2017 2018

1 ADRO Adaro Energy TBK 0.67 0.63

2 AKRA AKR Corporindo Tbk 0.86 0.95

3 ANTM
Aneka Tambang

(PERSERO)  Tbk
0.62 0.67

4 ASII
Astra Internasional

Tbk
0.89 0.91

5 BRPT Barito Pacific Tbk 0.81 0,73
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6 BSDE
Bumi Serpong Damai

Tbk
0.57 1.62

7 EXCL XL Axiata Tbk 1,60 0.69

8 ICBP
Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk
0.56 0.17

9 INCO Vale Indonesia Tbk 0.17 0.81

10 INDF
Indofood Sukses

Makmur Tbk
0.88 2.17

11 INDY Indika Energy Tbk 2.26 0.18

12 INTP
Indocement Tunggal

Prakasa Tbk
0.18 0.46

13 ITMG
Indo Tambangraya

Megah Tbk
0.42 0.38

14 KLBF Kalbe Farma Tbk 0,20 1.87

15 LPPF
Matahari Depertemen

Store Tbk
1.33 0.99

16 PGAS
Perusahaan Gas

Negara (PERSERO)
Tbk

0.97 0.59

17 PTBA
Tambang Batubara

Bukit Asam
(PERSERO) Tbk

0.59 0.31

18 SCMA
Surya Citra Media

Tbk
0.22 0.61

19 SMGR
Semen Indonesia
(PERSERO) Tbk

0.61 1.59

20 TLKM
Telekomunikasi

Indonesia
(PERSERO) Tbk

0.77 1.05

21 TPIA
Chandra Asri

Petrochemical  Tbk
0.79 0.70

22 UNTR United Tracktors Tbk 0.73 0.72

23 UNVR
Unilever Indonesia

Tbk
2.65 3,10

24 WSBP
Waskita Beton

Precast Tbk
1.04 1.03

Debt  Equity  Ratio  (DER)  yang  paling  tinggi  terdapat  pada

perusahan Unilever Indonesia Tbk,  pada tahun 2017 sebesar  2,65 dan

kemudian naik di tahun 2018 sebesar 3,10 .

3. Total Asset Trunover

Tabel 4.3 
Total Asset Trunover Perusahaan Yang Terdaftar 



73

Pada Sector Jakarta Islamic Index 
Periode 2017-2018

N
O

KODE
NAMA

PERUSAHAAN
Total Asset Trunover (X3)

   2017 2018

1 ADRO Adaro Energy TBK 92,318,064 97,717,831

2 AKRA AKR Corporindo Tbk 16,823,209 19,254,388

3 ANTM
Aneka Tambang

(PERSERO)  Tbk
30,014,273 31,224,071

4 ASII
Astra Internasional

Tbk
295,646,000 309,336,000

5 BRPT Barito Pacific Tbk 49,354,389 49,351,758

6 BSDE
Bumi Serpong Damai

Tbk
45,951,188 56,377,650

7 EXCL XL Axiata Tbk 56,321,441 34,754,657

8 ICBP
Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk
31,619,514 31,110,652

9 INCO Vale Indonesia Tbk 29,596,405 93,619,499

10 INDF
Indofood Sukses

Makmur Tbk
87,939,488 51,488,149

11 INDY Indika Energy Tbk 49,256,537 26,461,200

12 INTP
Indocement Tunggal

Prakasa Tbk
28,863,676 18,864,314

13 ITMG
Indo Tambangraya

Megah Tbk
18,407,166 17,892,981

14 KLBF Kalbe Farma Tbk 16,616,239 6,711,376

15 LPPF
Matahari Depertemen

Store Tbk
5,427,426 93,151,777

16 PGAS
Perusahaan Gas

Negara (PERSERO)
Tbk

85,259,312 20,634,652

17 PTBA
Tambang Batubara

Bukit Asam
(PERSERO) Tbk

21,897,482 6,191,253

18 SCMA
Surya Citra Media

Tbk
5,385,808 49,169,006

19 SMGR
Semen Indonesia
(PERSERO) Tbk

48,963,503 78,907,594

20 TLKM
Telekomunikasi

Indonesia
(PERSERO) Tbk

198,484,000 201,960,000

21 TPIA
Chandra Asri

Petrochemical  Tbk
40,471,995 40,821,439

22 UNTR United Tracktors Tbk 82,262,093 88,842,723

23 UNVR
Unilever Indonesia

Tbk
18,906,413 20,526,125

24 WSBP
Waskita Beton Precast

Tbk
14,919,549 14,700,281
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Total Asset Trunover (TAT) yang paling tinggi terdapat pada

perusahaan Telekomunkasi Indonesiai( PERSERO) Tbk, pada tahun

2017 sebesar 198.484.000 dan kemudian naik di tahun 2018 sebesar

201.960.000.

4. Retrunt On Equity

Tabel 4.4 
Retrunt On Equity Perusahaan Yang Terdaftar 

Pada Sector Jakarta Islamic Index 
Periode 2017-2018

N
O

KODE
NAMA

PERUSAHAAN
Retrunt On Equity

(X4)
   2017 2018

1 ADRO Adaro Energy TBK 13.11 5.38

2 AKRA AKR Corporindo Tbk 14.45 11.18

3 ANTM
Aneka Tambang

(PERSERO)  Tbk
0.74 1.31

4 ASII Astra Internasional Tbk 14.82 8.15

5 BRPT Barito Pacific Tbk 13.88 2.84

6 BSDE
Bumi Serpong Damai

Tbk
17.7 -0.38

7 EXCL XL Axiata Tbk 0.67 11.23

8 ICBP
Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk
17.43 1.59

9 INCO Vale Indonesia Tbk -0.84 5.16

10 INDF
Indofood Sukses

Makmur Tbk
11,00 5.55

11 INDY Indika Energy Tbk 28.85 1.59

12 INTP
Indocement Tunggal

Prakasa Tbk
7.57 11.41

13 ITMG
Indo Tambangraya

Megah Tbk
26.37 8.83

14 KLBF Kalbe Farma Tbk 17.66 57.52

15 LPPF
Matahari Depertemen

Store Tbk
81.92 4.51

16 PGAS
Perusahaan Gas Negara

(PERSERO) Tbk
4.64 20.22

17 PTBA
Tambang Batubara

Bukit Asam
(PERSERO) Tbk

32.95 17,70
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18 SCMA Surya Citra Media Tbk 29.91 3.15

19 SMGR
Semen Indonesia
(PERSERO) Tbk

6.71 6.37

20 TLKM
Telekomunikasi

Indonesia (PERSERO)
Tbk

29.16 13.03

21 TPIA
Chandra Asri

Petrochemical  Tbk
19.12 4.22

22 UNTR United Tracktors Tbk 16.14 11.12

23 UNVR Unilever Indonesia Tbk 135,40 70.43

24 WSBP
Waskita Beton Precast

Tbk
13.67 9.52

Retrun  On  Equity  (ROE)  yang  paling  tinggi  terdapat  pada

perusahaan  Unilever  Indonesia  Tbk,  pada  tahun 2017 sebesar  135,40

namun menurun pada tahun 2018 sebesar 70,43 hal ini disebabkan oleh

menurunnya  laba  setelah  pajak  dari  tahun  2017  sebesar  7.004.672

menjadi 3.529.869 pada tahun 2018. 

5. Earning Per Share

Tabel 4.5 
Earning Per Share Perusahaan Yang Terdaftar 

Pada Sector Jakarta Islamic Index
 Periode 2017-2018

N
O

KODE
NAMA

PERUSAHAAN
Earning Per Share

(X5)
   2017 2018

1 ADRO Adaro Energy TBK 87.99 87.99

2 AKRA AKR Corporindo Tbk 299.94 279.23

3 ANTM
Aneka Tambang

(PERSERO)  Tbk
5.68 10.22

4 ASII
Astra Internasional

Tbk
466.39 256,50

5 BRPT Barito Pacific Tbk 76.42 12.57

6 BSDE
Bumi Serpong Damai

Tbk
268.45 -7.65

7 EXCL XL Axiata Tbk 35.11 392.92
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8 ICBP
Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk
325.55 42.6

9 INCO Vale Indonesia Tbk -20.82 222.77

10 INDF
Indofood Sukses

Makmur Tbk
474.75 154,10

11 INDY Indika Energy Tbk 872.05 96.46

12 INTP
Indocement Tunggal

Prakasa Tbk
505.22 1,312.44

13 ITMG
Indo Tambangraya

Megah Tbk
3,028.81 25.96

14 KLBF Kalbe Farma Tbk 51.28 460.88

15 LPPF
Matahari Depertemen

Store Tbk
653.57 86.72

16 PGAS
Perusahaan Gas

Negara (PERSERO)
Tbk

80,00 223.63

17 PTBA
Tambang Batubara

Bukit Asam
(PERSERO) Tbk

1,942.79 57.76

18 SCMA
Surya Citra Media

Tbk
91.06 163.76

19 SMGR
Semen Indonesia
(PERSERO) Tbk

339.54 25,10

20 TLKM
Telekomunikasi

Indonesia
(PERSERO) Tbk

219.69 86.29

21 TPIA
Chandra Asri

Petrochemical  Tbk
242.06 0.05

22 UNTR United Tracktors Tbk 1,984.64 1,468.88

23 UNVR
Unilever Indonesia

Tbk
918.03 462.63

24 WSBP
Waskita Beton Precast

Tbk
37.95 26,20

Earning  Per  Share  (EPS)  yang  paling  tinggi  terdapat  pada

perusahaan Indo Tambangraya Megah Tbk, pada tahun 2017 sebesar

3.028,81  dan  pada  tahun  2018  menurun  sebesar  25,96,  hal  ini

disebabkan  oleh  menurunya  laba  bersih  dari  tahun  2017  sebesar

3.381,689 dan ditahun 2018 sebesar 2.879,267.

.1.3 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas Data
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Uji  normalitas  data  digunakan  untuk  melihat  kondisi  data  normal  atau

tidak  normal  agar  dapat  menetukan  modekl  analisis  yang  paling  tepat

digunakan, uji normalitas data dalam pengujian ini dengan menggunakan

analisis Kolmogrov-Smirnov test, garfik histogram dan normal probability

plot.
1) Kolmogorov-smirnov test

Uji Kolmogorov-smirnov test dilakukan untuk mengetahui

apakah data terdistribusi normal atau tidak normal secara statistik.

Uji  Kolmogorov-Smirnov  test  dilakukan  dengan  menggunakan

tingkat signifikansi 5% atau 0,05.

Dasar pengambilan keputusan:

Jika  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05  maka  data

tersebut  berdistribusi  normal.  Jika  sebaliknya  nilai  signifikansi

lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistrubusi normal.

Berikut hasil uji Kolmogorov-Smirnov test.

Tabel 4.6
Uji Kolmogorov-Smirnov test

                
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual
N 48
Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation 8467.26647804

Most Extreme Differences Absolute .192

Positive .192

Negative -.094

Kolmogorov-Smirnov Z 1.330

Asymp. Sig. (2-tailed) .058

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Sumber : Hasil Olah Data SPSS 20

Berdasarkan  tabel  4.6  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai

signifikansi  adalah  0,058.  Nilai  ini  lebih  besar  dari  0,05,  jika  nilai

signifikan  lebih  besar  dari  0,05  pada  uji Kolmogorov-Smirnov  test

maka dikatakan memenuhi persyaratan sehingga dapat dilakukan uji

lanjutan  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  data  hasil  uji  tidak

berdistribusi normal. 

2) Analisis Grafik

Dasar  pengambilan  keputusan  dalam  uji  normalitas  data

dengan grafik histogram dan normal probability plot  adalah jika

data menyebar disekitar garis  diagonal  dan mengikuti  arah garis

diagonal  atau  grafik  histogramnya  ini  berarti  menunjukan  pola

distribusi  normal,  maka  model  regresi  memenuhi  asumsi

normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak

mengikuti  arah  garis  diagonal  atau  grafik  histogram  ini  berarti

menunjukkan  pola  distribusi  tidak  normal,  maka  model  regresi

tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikut hasil Analisis Grafik

pada uji normalitas data dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 4.1 Hasil Analisis Grafik Uji Normalitas Data
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Sumber : Hasil Olah Data SPSS 20

Dari  gambar  4.1  diatas  dapat  dilihat  bahwa  data  menyebar

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis grafik histogramnya,
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ini berarti menunjukkan pola distribusi normal. Kedua grafik tersebut

menunjukkan bahwa model regresi layak untuk digunakan karena telah

memenuhi asumsi normalitas.

.1.4 Analisis Regresi Berganda

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis

regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel Curren Ratio (X1),

Debt Equity Ratio (X2), Total Aset Trunover (X3), Retrunt On Equity (X4)

dan  Earning  Per  Share (X5)  terhadap  Harga  Saham  perusahan  yang

terdaftar pada sector Jakarta Islamic Index.

Tabel 4.7
Hasil Regresi Berganda

Coefficientsa

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients T Sig.

B Std. Error Beta
1 (Constant) -1349.176 4889.955  -.276 .784

CR 8.000 14.251 .068 .561 .578

DER 75.497 31.114 .281 2.426 .020

TAT 1.576 .000 .086 .728 .471

ROE 245.701 61.857 .495 3.972 .000

EPS 4.595 1.828 .285 2.514 .016

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM
    Sumber : Hasil Olah Data SPSS 20

Berdasarkan  table  4.7,  maka  dapat  dibuat  persamaan  regresi

berganda dimana nilai a yang diperoleh sebesar -1349.176, nilai β1 sebesar

8.000,  nilai  β2 sebesar  75.497, nilai  β3 sebesar  1.576,  nilai  β4 sebesar
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245.701 dan nilai β5 sebesar 4.595. sehingga apabila dirumuskan dalam

persamaan regresi berganda maka hasilnya sebagai berikut:

Y = -1349.176 + 8.000X1 + 75.497X2 + 1.576X3 + 245.701X4 +

4.595 + e

Persamaan tersebut  menunjukkan bahwa kelima  (5)  faktor  yang

mempengaruhi  Harga  Saham  memiliki  koefisien  regresi  yang  berbeda-

beda.  Dari  hasil  persamaan  yang  didapatkan  dapat  dijelaskan  sebagai

berikut :

1. Koefisien  Konstanta = -  1349.176 yang berarti  jika  current  ratio,  debt

equity ratio, total aset turnover, retrunt on equity, dan  earning per share

tidak  mengalami  perubahan (  X1,  X2,  X3,  X4,  X5 =  0  ),  maka harga

saham akan berkurang sebesar -1349.176.
2. Variabel  current ratio (X1) bernilai 8.000 yang berarti bahwa setiap kali

perusahaan mampu membayar kewajiban atau hutang sebelum jatuh tempo

maka akan meningkatkan harga saham perusahan sebesar 8.000.
3. Variabel debt equity ratio (X2) bernilai 75.497 yang berarti bahwa setiap

modal pemilik dapat menutupi hutang-hutangnya kepada pihak luar maka

akan meningkatkan harga saham perusahaan sebesar 75.497.
4. Variabel  total  aset  turnover (X3)  bernilai  1.576  yang  berarti  bahwa

semakin  lancar  perusahaan  memutar  persediannya  dalam setahun maka

akan meningkatkat harga saham perusahaan sebesar 1.576.
5. Variabel retrun on equity (X4) bernilai 245.701 yang berarti bahwa setiap

kali perusahan mampu menghasilkan laba bersih sebelum pajak maka akan

meningkatkan harga saham perusahaan sebesar 245.701.
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6. Variabel  earning  per  share (X5)  bernilai  4.959  yang  berarti  bahwa

semakin banyak lembar saham biasa yang terjual maka akan meningkatkan

harga saham perusahaan sebesar 4.959.
.1.5 Uji Multikolinearitas

Uji  Multikolinearitas  dilakukan untuk melihat  ada atau  tidaknya

kolerasi anatara variabel bebasnya. Model regresi yang baik seharusnya

tidak terdapat kolerasi diantara variabel bebasnya. Untuk mendeteksi ada

ada  atau  tidaknya  multikilinearitas  dalam  model  regresi  dapat

menggunakan  analisis  matrik  kolerasi  antar  variabel  bebas  dan

perhitungan  nilai  Tolerance  dan  Variance  Inflation  Factor  (VIF).  Jika

Tolerance  Value  <  0,1  Tu  VIF  >  10  =  terjadi  multikolinearitas.  Jika

Tolerance Value > 0,1 Tu VIF < 10 = tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF
1 CR .797 1.255

DER .886 1.129

TAT .850 1.177

ROE .765 1.307

EPS .921 1.086

a. Dependent Variable: SAHAM

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai VIF dari setiap

variabel lebih kecil dari 10 yaitu current ratio (X1) sebesar 1,255, debt

equity ratio (X2) sebesar 1,129, total aset turnover (X3) sebesar 1,177,

retrun on equity (X4) sebesar 1,307 dan earning per share (X5) sebesar
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1,086.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  multikolinearitas

antara variabel independen.

4.1.6     Uji Heterokedastisitas

Uji  Heterokedastisitas  digunakan  untuk  melihat  apakah  dalam

sebuah  model  regresi  terjadi  kedastisitas  varian  dari  residual  satu

pengamatan  kepengamatan  yang  lain,  model  regresi  yang  baik  adalah

tidak  terjadi  heterokedastisitas.  Untuk  mengetahui  adanya

heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan Scatterplot. Salah satu

cara untuk mengetahui ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot.

Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 20

Berdasarkan gambar 4.2 dapat ddilihat bahwa tidak ada pola yang

jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbuh

Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.
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.1.7 Uji Hipotesis
1. UJI T (uji parsial)

Uji T digunakan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel

terikat  secara  parsial.  Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan

significance level 0,05 (a = 5%). Jika nilai signifikansi t lebih kecil dari

pada a, maka dapat dikatakan ada pengaruh yang signifikan antara variabel

independen dan variabel dependen.

Tabel 4.9
Hasil Uji T (Parsial)

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -1349.176 4889.955  -.276 .784

CR X1 8.000 14.251 .068 .561 .578

DER X2 75.497 31.114 .281 2.426 .020

TAT X3 1.576 .000 .086 .728 .471

ROE X4 245.701 61.857 .495 3.972 .000

EPS X5 4.595 1.828 .285 2.514 .016

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa :

1) Variabel  current  ratio (X1)  memiliki  nilai  thitung sebesar  0,561

sedangkan nilai  kritis  ttabel sebesar 1.302, yang menunjukan nilai

thitung < ttabel, dengan nilai signifikansi sebesar 0,578 yang lebih besar

dari  0,05,  maka dapat dikatakan bahwa  current ratio (X1) tidak

berpengaruh positif  dan tidak  signifikan  terhadap Harga Saham.

Hal ini memberikan jawaban bahwa hipotesis Ha ditolak dan H0

diterima.
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2) Variabel  debt equity ratio (X2) memiliki nilai thitung sebesar 2, 426

sedangkan nilai kritis ttabel  sebesar 1.302, yang menunjukkan nilai

thitung  > ttabel  ,  dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,020 yang lebih

kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa debt equity ratio (X2)

berpengaruh posistif  dan signifikan terhadap Harga Saham. Dari

nilai angka ini memberikan arti bahwa Ha diterima dan H0 ditolak.
3) Variabel total aset turnover (X3) memiliki nilai thitung 0,728 dengan

sedangkan nilai kritis ttabel sebesar 1.302 yang menunjukkan nilai

thitung < ttabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,471 yang lebih besar

dari  0,05,  maka dapat  dikatakan bahwa  total aset  turnover (X3)

tidak  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  Harga

Saham. Dari hasil angka ini memberikan arti bahwa Ha ditolak dan

H0 diterima.
4) Variabel  retrunt on equity (X4) memiliki nilai thitung sebesar 3,972

sedangkan nilai kritis ttabel sebesar 1,302 yang menunjukkan nilai

thitung > ttabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil

dari  0,05,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  retrunt  on  equity (X4)

berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Harga  Saham.  Dari

angka ini memberikan arti bahwa  Ha diterima dan H0 ditolak.
5) Variabel  earning per  share (X5) memiliki  nilai  t-hitung sebesar

2,514 dengan nilai signifikansi sebesar 0,016 yang lebih kecil dari

0,05, maka dapat dikatakan  earning per share (X5) berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Harga Saham, dengan demikian Ha

diterima dan H0 ditolak.
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6) Berdasarkan  uji-t  dalam  penelitian  ini  maka  diketahui  variabel

Retrunt  On  Equity yang  lebih  dominan  pengaruhnya  terhadap

Harga  Saham  jika  dibandingkan  dengan  variabel-variabel  lain

dalam penelitian ini, karena nilai signifikannya yaitu 0,000 dimana

lebih kecil dari 0,005. Berdasarkan hasil uji-t pada variabel Retrunt

On Equity maka dengan demikian Ha diterima dan H0 ditolak.
2. Uji F (uji simultan)

Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  variable

independen  dan variable  dependent, apakah variabel (X1,X2,X3,X4,X5),

benar-benar  berpengaruh  secara  simultan  (bersama-sama)  terhadap

variabel dependen Y.

Tabel 4.10
Hasil uji F (Simultan)

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 3391337703.135 5 678267540.627 8.454 .000b

Residual 3369646275.678 42 80229673.230   

Total 6760983978.813 47    

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM

b. Predictors: (Constant), EPS, DER, TAT, CR, ROE

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 20

Dari tabel 4.10 dapat dilihat hasil uji ANOVA menunjukkan nilai

fthitung sebesar  8.454  sedangkan  nilai  kritis  ftabel  sebesar  1,989  yang

menunjukkan nilai signifikansi lebih besar 0,000  < 0,05 (lebih kecil dari

0,05),  hal  ini  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Current  Ratio,  Debt

Equity Ratio,  Total Asset Turnover,  Returnt On Equity  dan  Earning Per

Share secara  simultan  atau  bersama-sama  berpengaruh  positif  dan
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signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan yang terdaftar Pada Sektor

Jakarta Islamic Index.

 3.  Koefisien Determinasi ( R2

)

Koefisien  Determinasi  ( R2

)  pada  dasarnya  digunakan  untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel (X) terhadap variabel terikat

(Y) Nilai R2

 berkisar antara 0 sampai dengan 1, bila R2

 = 0 berarti

tidak  terdapat  hubungan  antara  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat,

apabila  R2

 =  1  berarti  variabel  bebas  memiliki  hubungan  yang

sempurna terhadap variabel terikat.

Tabel 4.11

Hasil Koefisien Determinasi ( R2

)

Model Summary

Mode
l R

R
Square

Adjus
ted R
Squa

re

Std. Error
of the

Estimate

Change Statistics
R

Square
Change

F
Change df1 df2

Sig. F
Chang

e
1 .708a .502 .442 8957.10183 .502 8.454 5 42 .000

a. Predictors: (Constant), EPS, DER, TAT, CR, ROE

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 20

Berdasarkan  tabel  4.11  diatas  dapat  dilihat  bahwa  koefisien

determinasi  yaitu  sebesar  0,502  atau  50,2%.  Hal  ini  berarti  pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen adalah 50,2% dan sisanya

sebesar 49,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

.2 PEMBAHASAN
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Pembahasana dalam penelitian ini  dilakukan dalam menganalisis

pengaruh Curent Ratio, Debt Equity Ratio, Total Asset Turnover, Return On

Equity dan  Earning  Per  Share terhadap  Harga  Saham  Perusahaan  yang

terdaftar pada Sektor Jakarta Islamic Index Periode 2017-2018. Berdasarkan

analisis data dari uji parsial (Uji t) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa

Curent Ratio dan  Total Aset Turnover berpengaruh tidak positif dan tidak

signifikan terhadap harga saham. Sedangkan Debt Equity Ratio,  Return On

Equty dan  Eniarng Per Share berpengaruh positif dan signifikan terhadap

harga saham. Selain dari uji parsial (Uji t), namun peneliti juga menganalisis

kelima variabel bebas terhadap variabel terikat dengan analisis Uji simultan

atau  uji  secara  bersama-sama  (Uji  F)  dan  dari  hasil  uji  simultan  ini

ditemukan bahwa variabel  Curent  Ratio,  Debt  Equity  Ratio,  Total  Assets

Turnover, Return On Equity  dan  Earning Per Share secara bersama-sama

berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  harga  saham  perusahaan-

perusahaan yang terdaftar pada sector Jakarta Islamic index perode 2017-

2018. Hasil penelitian ini akan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian dari

tiap-tiap variabel bebas di bawah ini:

.2.1 Pengaruh  Current  Ratio (CR)  Terhadap  Harga  Saham  Perusahaan

yang terdaftar Pada Sektor Jakarta Islamic Index. 

Dalam  hasil  penelitian  ini,  untuk  menganalisis  dan  mengetahui

kemampuan  perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  pada  sector  Jakarta

Islamic index terkait kemampuan dalam membayar hutang atau yang sering

disebut dengan likuiditas, maka peneliti menggunakan salah satu ukuran dari

likuiditas  untuk  menengetahui  kemampuan  perusahaan  dalam  membayar
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hutang  atau  pinjamannya  dengan  menggunakan   Current  Ratio.  Current

Ratio adalah rasio yang digunakan untuk menganalisis posisi modal kerja

suatu  perusahaan.  Rasio  ini  menunjukkan  tingkat  keamanan  (margin  of

safety)  kreditur  jangka  pendek  atau  kemampuan  perusahaan  untuk

membayar hutang-hutang jangka pendek.

Hasil  penelitian yang dilakukan oleh peneliti  menunjukkan bahwa

pengaruh  Current Ratio perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada sector

Jakarta Islamic index periode 2017-2018 setelah diuji secara parsial terhadap

harga  saham  terdapat  pengaruh  yang  tidak  positif  dan  tidak  signifikan

dengan demikian Ha ditolak dan H0 diterima. Ini menjelaskan Current Ratio

(CR)  mempunyai  hubungan  yang  searah  dengan  harga  saham.  Semakin

meningkatnya nilai Current Ratio maka harga saham perusahaan mengalami

peningkatan.  Sedangkan  berdasarkan  hasil  penelitian  di  uji  secara

probabilitasnya  Current Ratio tidak signifikan pengaruhnya terhadap harga

saham.  Artinya  bahwa  sekalipun  perusahaan  mampu  meningkatkan  nilai

Current  Ratio dalam  membayar  hutang  namun  sebagian  besar  investor

saham tidak memperhatikan nilai Current Ratio, karena nilai Current Ratio

tidak mempengaruhi harga saham secara maksimal dimana  Current Ratio

hanya dapat memberikan kepercayaan dibawah harapan 95% berdasarkan

tingkat  signifikan  0,05%.  Kondisi  ini  disebabkan  karena  Current  Ratio

mengalami penurunan yang disebabkan terjadinya kenaikan hutang lancar

yang tidak sebanding dengan peningkatan aktiva lancar serta bertumpuknya

hutang jangka panjang dan bunga jatuh tempo sehingga tambahan hutang
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relative  besar  dari  pada  aktiva  lancar  kemudian  aktiva  digunakan  untuk

biaya operasional perusahaan (digunakan usntuk penambahan modal usaha,

bahan baku dll).  Selain itu,  dengan tidak stabilnya nilai  tukar mata uang

Indonesia  terhadap  mata  uang  asing  di  tahun  2017-2018  sehingga

berdampak pada harga saham dipasar modal. Walaupun dengan demikian,

para  investor  tidak  merasa  terganggu  sehingga  mereka  tetap  berinvestasi

karena nilai Current Ratio tidak mempengaruhi harga saham.

Jika  suatu  perusahaan  mampu  melakukan  likuiditas  (membayar

utang) pada saat jatuh tempo yang ditentukan itu artinya kondisi ekonomi

perusahaan  membaik  serta  akan  berdampak  positif  terhadap  perhatian

investor untuk berinvestasi dan akan berdampak baik pula pada harga saham

di pasar modal. Rasio likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan

memenuhi  kebutuhan  jangka  pendek  pada  saat  jatuh  tempo,  dapat

memelihara modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional membayar

bunga tiap jatuh tempo dan memelihara tingkat kredit yang menguntungkan,

Bambang Hermanto & mulyo Agung (2012:161).

Jika  perusahaan  mampu  menyeimbangkan  utang  yang  digunakan

untuk biaya operasional perusahaan dengan kemampuan membayar dalam

jatuh  tempo  dengan  memperhitungkan  sumber-sumber  perusahaan  yang

digunakan untuk membayar pinjaman maka akan memberikan nilai positif

kepada pasar modal terhadap harga saham serta meyakinkan investor usntuk

berinvestasi.  Karena  itu  sebaiknya  perusahaan  harus  menyeimbangkan

berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat
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dipakai  untuk  membayar  utang,  menurut  Irham  Fahmi  (2014:62)  dalam

Haerani (2014:18).

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Raprayogha (2015)

bahwa  Current Ratio (CR)  tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan

terhadap Harga Saham Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang tercatat

di Jakarta Islamic Index. Masyadi (2017) menemukan bahwa Current Ratio

memiliki  pengaruh yang tidak positif  dan tidak signifikan terhadap harga

saham.

.2.2 Pengaruh  Debt  Equity  Ratio (DER)  Terhadap  Harga  Saham

Perusahaan yang terdaftar Pada Sektor Jakarta Islamic Index.

Rasio solvabilitas diproksikan dalam rasio  Debt  Equity  Ratio.  Debt

Equity  Ratio adalah  rasio  yang  mengukur  kemampuan  perusahaan-

perusahaan  yang  terdaftar  pada  sektor  jakarta  islamic  index  dalam

memenuhi  sebagian  atau  seluruh  kewajibannya,  dengan  menggunakan

modal yang dimilikinya. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah

modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. 

Debt Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang menggambarkan

hutang  dengan  ekuitas  dalam pendanaan  perusahaan  dan  menunjukkan

kemampuan  modal  sendiri  perusahaan  tersebut  untuk  memenuhi

kewajibannya.  Debt To Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio

yang  bertujuan  untuk  mengukur  kemampuan  dari  modal  sendiri  yang

dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang perusahaan.

Rasio hutang modal menggambarkan sampai sejauh mana modal

pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar dan merupakan
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rasio yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai dari hutang.

Rasio ini termasuk dalam rasio Solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan

rasio  untuk  mengukur  seberapa  bagus  struktur  pemodalan  perusahaan.

Struktur  permodalan  merupakan  pendanaan  permanen  yang  terdiri  dari

hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham.

Hasil pengujian secara statistika menunjukkan bahwa Debt Equity

Ratio (DER) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga

saham peruahaan-perusahaan yang terdaftar  pada sektor  Jakarta  Islamic

Index  Periode  2017-2018.  Pengaruh  yang  posotif  dan  signifikan

diinterpretasikan yakni  sangat  besar  komposisi  modal  sendiri  dari  pada

modal  yang didapat  dari  utang dalam struktur  modal  perusahaan maka

dengan demikian telah meningkatkan harga saham perusahaan tersebut.

Semakin rendah Debt Equity Ratio mencerminkan semakin rendah

tingkat hutang perusahaan. Rendahnya rasio ini menunjukkan komposisi

hutang  semakin  rendah  dan  menunjukkan  bahwa  modal  sendiri  yang

dimiliki  oleh perusahaan sangat besar sehingga mengurangi  risiko yang

diterima investor sebagai akibat dari beban bunga hutang yang ditanggung

oleh perusahaan.  Kondisi keuangan perusahaan yang terjadi semacam ini

akan  meningkatkan  minat  investor  untuk  membeli  saham  pada

perusahaan-perusahaan  tersebut  yang  selanjutnya  sudah  tentu  akan

berdampak terhadap naiknya harga saham perusahaan.

Hasil  penelitian  ini  membuktikan  Debt  Equity  Ratio memiliki

pengaruh  yang  signifikan  terhadap  harga  saham.  Hasil  penelitian  ini
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menunjukkan  bahwa  dalam  berinvestasi  para  investor  sangat

memperhatikan Debt Equity Ratio sebagai salah satu pertimbangan dalam

mengambil  keputusan  investasinya  karena  setiap  peningkatan  maupun

penuruna  DER sangat  mempengaruhi  harga  saham perusahaan.  Hal  ini

dapat  ditunjukkan dengan naik dan turunnya  Debt Equity  Ratio selama

tahun 2017-2018 pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada sektor

jakarta  islamic  index.  Pada  saat  tahun  2017  perusahaan-perusahaan

tersebut berupaya agar mereka mampu meningkatkan modal sendiri untuk

menutupi hutang, semakin mampu untuk membayar hutang dengan modal

sendiri maka semakin baik kondisi keuangan perushaan dan meyakinkan

kepercayaan  investor  sehingga  harga  sahampun  akan  ikut  meningkat.

Kemudian  pada  tahun  2018  terlihat  ada  13  perusahaan  yang  mampu

meningkatkan  nilai  Debt  Equity  Ratio  yang  artinya  bahwa  terjadi

peningkatan perusahaan-perusahaan tersebut dalam kemampuannya untuk

membayar  hutang  dengan  menggunakan  modal  sendiri  sehingga

mempengaruhi harga saham menjadi meningkat.   

Terjadi  naik  dan  turunnya  nilai  DER  tahun  2017-2018  dapat

dikatakan stabil, hal ini disebabkan karena ada 2 (dua) macam modal yang

bisa  digunakan  oleh  perusahaan  untuk  menjalankan  perusahaan  yaitu

modal  internal  dan  modal  eksternal.  Modal  internal  lebih  disukai

perusahaan dibanding dengan modal eksternal sehingga sehingga hal ini

menyebabkan  banyak  perusahaan  yang  mempunyai  pendapatan  yang

tinggi cenderung akan meminjam dalam jumlah yang sedikit,  tetapi ada
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juga perusahaan yang mempunyai penghasilan yang sdikit cenderung akan

menggunakan hutang untuk operasional yang cukup besar.

Hutang  mempunyai  dampak  yang  buruk  terhadap  kinerja

perusahaan,  karena  tingkat  hutang  yang  semakin  tinggi  berarti  beban

bunga akan semakin besar yang berarti mengurangi keuntungan. Semakin

tinggi DER menunjukkan semakin besar beban perusahaan terhadap pihak

luar, hal ini sangat memungkinkan menurunkan kinerja perusahaan, karena

tingkat  ketergantungan dengan pihak luar  akan semakin tinggi.  Dengan

demikian nantinya hubungan DER akan berdampak negatif terhadap harga

saham.

Menurut  Sofyan Syafari  Harahap (2010:  303)  dalam Kurniawan

(2016),  menyatakan  bahwa  rasio  DER  menggambarkan  sampai  sejauh

mana  modal  pemilik  dapat  menutupi  utang-utang  kepada  pihak  luar.

Semakin kecil  rasio  ini  maka semakin baik.  Sehingga untuk keamanan

pihak luar, rasio terbaik  jika  modal  lebih  besar  dari  jumlah utang atau

minimal  sama.  Oleh  sebab  itu,  bagi  pemegang saham atau  manajemen

rasio sebaik DER harus lebih kecil agar dapat menjamin keamanan dan

kepercayaan investor serta mampu menjamin aktivitas perusahaan dimasa

yang akan datang sehingga harga sahampun selau terjaga dan meningkat.

Raio DER dalam penelitian ini tergolong cukup kecil sehingga berdampak

pada harga saham menjai signifikan. DER pada setiap perusahaan yang

terdafta  pada  sektor  jakarta  islamic  index  berbeda-beda,  tergantung

karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus
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kas yang stabil biaanya memiliki rasio DER yang lebih tinggi dari rasio

kas yang kurang stabil

Menurut  Walsh  (2003:121)  dalam  Kurniawan  (2016),  tingginya

rasio  DER menunjukkan bahwa perusahaan akan memiliki  masalah  riil

dalam jangka panjang, salah satunya adalah kemungkinan untuk terjadinya

kebangkrutan.  Semakin  besar  hutang  semakin  besar  pula  risiko  yang

ditanggung,  meskipun dalam keadaan dimana perusahaan dapat  dengan

sangat baik mengelola hutangnya, maka dengan adanya akan memberikan

kesempatan  yang  baik  bagi  perusahaan  untuk  dapat  meningkatkan

keuntungan atau labanya.

Dalam penelitian  ini  naiknya  variabel  DER dalam artian  bahwa

prusahaan  mampu  membayar  hutang  dengan  menggunakan  modalnya

sendiri  sehingga mampu  menarik  perhatian  para  investor  sehingga

mempengaruhi harga saham menjadi meningkat (signifikan).

Hasil  temuan ini didukung dengan penelitiannya Permata (2018)

menemukan bahwa Debt Equity Rario berpengaruh positif dan signifikan

terhadap  Returrn On Asset.  Kemudian penelitiannya Andi  Multi  (2017)

menemukan bahwa Debt Equity Ratio berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Return On Asset. Ruslan (2013) hasil penelitiannya Debt Equity

Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Returrn On Invesment.

Berdasarkan uraian di atas, maka temuan empirik yang dihasilkan

dari penelitian ini adalah variabel solvabilitas (DER) berpengaruh positif

dan  signifikan  terhadap  harga  saham pada  perusahaan-perusahaan yang
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terdaftar pada sektor jakarta islamic index periode  2017-2018. Implikasi

dari hasil penelitian ini atas ilmu pengetahuan yang didukung oleh kajian

empirik  (penelitian  terdahulu)  memberikan  hasil  yang  sama  bahwa

solvabilitas  (DER)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  harga

saham. 

.2.3 Pengaruh  Total  Asset  Turnover (TAT)  Terhadap  Harga  Saham

Perusahaan yang terdaftar pada Sektor Jakarta Islamic Index.

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  umumnya  diukur  dari

perputaran masing-masing elemen aset. Mengenai rasio-rasio aktivitas yang

digunakan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  berdasarkan  pada  pandangan

Riyanto  (2010:334)  bahwa  Rasio  Aktivitas  terdiri  dari  perputaran

persediaan (Inventory Turnover), Rata-Rata Periode Pengumpulan Piutang

(Day’s  Sales  Outstanding)  dan  Perputaran  Total  Aset  (Total  Assets

Turnover).  Dari  ketiga  rasio  dalam  rasio  aktivitas,  peneliti  hanya

menggunakan rasio Perputaran Total  Aset (Total Assets  Turnover)  dalam

penelitian ini. 

Hasil  pada  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Perputaran  Total

Aset (Total Assets Turnover) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan
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terhadap  Harga  Saham pada  perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  pada

Sektor  Jakarta  Islamic  Index Periode  2017-2018.  Nilai  koefisien  regresi

total assets turnover (TAT) sebesar 0,728 dengan taraf signifikan 0,471 >

dari 0,05 . dari hasil temuan ini memberikan jawaban bahwa  Total Asset

Turnover tidak  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  harga

saham, dari  hasil  ini maka hipotesis  yang diajukan yaitu Ha ditolak dan

menerima H0.

Tanda positif koefisien regresi pada variabel  Total Assets Turnover

menunjukkan  pengaruh  yang  positif  terhadap  harga  saham.  Total  Asset

Turnover berpengaruh positif artinya bahwa terjadi peningkatan penjualan

bersih yang mana akan berdampak positif pula terhadap keuntungan bersih

setelah dibandingkan denga total  aktiva.  Hal ini  mengindikasikan bahwa

dengan  semakin  besarnya  rasio  Total  Assets  Turnover perusahaan-

perusahaan yang terdaftar pada sector Jakarta Islamic index periode 2017-

2018, maka harga saham akan meningkat walaupun tidak signifikan. Hal ini

menunjukkan bahwa kenaikan Total Assets Turnover belum dapat menaikan

harga saham secara signifikan. Hal ini disebabkan pada tahun 2017-2018

peningkatan  dan  penurunan  Total  Assets  Turnover tidak  sebesar

peningkatan pada total aktiva yang menyebabkan nilai Total Asset Turnover

mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. 

Hasil  uji  t  bahwa  Total  Assets  Turnover berpengaruh  tidak

signifikan  terhadap  Harga  Saham.  Variabel  Total  Assets  Turnover

berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham berarti  naik turunnya
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rasio Total Assets Turnover tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hasil

temuan probabilitas ini mengindikasikan bahwa sekalipun penjualan bersih

yang  dapat  meningkatkan  keuntungan  kepada  perusahaan  setelah

dibandingkan  dengan  total  aktiva  namun  belum  mampu  meningkatkan

harga  saham yang  mana  para  investor  tidak  terlalu  memperhatikan  dan

menghiraukan kenaikan atau penurunan dari nilai total asset Turnover.

Nilai  Total  Assets  Turnover (TAT)  perusahaan-perusahaan  yang

terdaftar pada sector Jakarta silamic index periode 2017-2018 menunjukkan

efektivitas  perputaran  total  aset  dalam  rangka  meningkatkan  volume

penjualan sudah sangat baik sehingga hasilnya berpengaruh positif terhadap

harga  saham.  Total  Assets  Turnover (TAT)  merupakan  rasio  yang

menggambarkan  perputaran  aktiva  yang  diukur  dari  volume  penjualan.

Jadi, semakin besar rasio ini semakin baik yang artinya aktiva dapat lebih

cepat  berputar.  Namun,  Total  Assets  Turnover (TAT)  berdasarkan  uji

probabilitas tidak signifikan terhadap harga saham, ini menunjukkan bahwa

sekalipun total  assets turnover berpengaruh positif  terhadap harga saham

namun investor tidak terlau menilai pada pengaruh tersebut sehingga harga

saham tidak berpengaruh. 

Rasio Total Assets Turnover (TAT) merupakan perbandingan antara

penjualan dengan total  asset.  Rasio ini  merupakan rasio yang mengukur

kemampuan  perusahaan  menghasilkan  penjualan  berdasarkan  aset  yang

dimiliki perusahaan. Menururt Harahap (2009:309), semakin besar rasio ini
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semakin baik karena perusahaan tersebut dianggap efektif dalam mengelola

asetnya.

Dalam  menjalankan  aktivitas  perusahaan,  seharusnya  perusahaan

sangat berhati-hati dalam penyaluran anggaran. Artinya, anggaran yang di

ambil dari aktiva yang dikeluarkan untuk aktivitas perusahaan harus tepat

dan  sasaran  sesuai  dengan  kebutuhan  aktivitas  perusahaan  sehingga

anggaran tersebut dapat terfokus pada sasaran penggunaannya agar dapat

efektif dan tidak berdampak kepada kerugian. Rasio aktivitas adalah rasio

yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan

Aktiva  yang  dimilikinya  dalam melaksanakan  kegiatan  perusahaan,  dan

rasio ini  sangat diperhatikan oleh pemilik perusahaan,  Harry Supangkat

(2005:144). 

Hasil  penelitian  ini  searah  dengan  hasil  penelitiannya  Zulhaib

(2016), rasio Total Assets Turnover (TAT) menunjukkan kurang efektifnya

pengelolaan total aset guna meningkatkan penjualan. Paidza (2017) hasil

penelitiannya bahwa Total Assets Turnover (TAT) tidak berpengaruh positif

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba pada PT. Semen Tonasa di

Pangkep.

.2.4 Pengaruh  Return  On  Equity (ROE)  Terhadap  Harga  Saham

Perusahaan yang terdaftar Pada Sektor Jakarta Islamic Index.

Berdasarkan hasil persamaan regresi dengan menggunakan program

spss,  maka diketahui  koefisien  regresi  untuk variabel  Return  On Equity

sebesar 3,972  yang berarti bahwa  Return On Equity berpengaruh positif

terhadap  harga  saham  pada  perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  pada
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sector  Jakarta  Islamic  index  periode  2017-2018.  Kemudian  dari  hasil

pengujian regresi  maka diperoleh nilai  probabilitas sebesar 0,000 < 0,05

artinya lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai probabilitas ini memberikan

makna  bahwa  Retur  On  Equity mempunyai  pengaruh  yang  signifikan

terhadap harga saham sehingga Ha hipotesis yang diajukan peneliti diterima

dan  menolak  H0.  Hal  ini  disebabkan  karena  tingkat  keuntungan  modal

sendiri  setelah pajak yang digunakan dalam operasi  perusahaan semakin

meningkat sehingga mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi pada

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di sector Jakarta Islamic index.

Profitabilitas yang signifikannya sangat tinggi ini menggambarkan

kemampuan  perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  pada  sector  Jakarta

Islamic  index  dalam menghasilkan  laba  setelah  pajak  dari  sumber  dana

yang dimiliki sendiri sangat tinggi sehinngga mempengaruhi para investor

untuk  berinvestasi  dan  ingin  memiliki  perusahaan  sehingga  sangat

mempengaruhi harga saham kearah yang lebih baik. Semakin tinggi nilai

profitabilitas  menunjukkan  kinerja  perusahaan  yang  baik  karena

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya  untuk memperoleh laba.  Investor

lebih tertarik untuk memiliki saham perusahaan yang besar, dan jika banyak

investor  yang  tertarik  untuk  membeli  saham perusahaan  yang  memiliki

kemampuan  menghasilkan  laba  yang  tinggi,  akan  memberikan  harapan

naiknya  harga  saham perusahaan  tersebut  dan  berdampak  pada  naiknya

harga  saham, sehingga profitabilitas  yang dimiliki  dengan menggunakan
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modal sendiri (Retur On Equity) berpengaruh positif  signifikan terhadap

harga saham perusahaan yang terdaftar pada sector Jakarta Islamic index.

Uji-t variabel Retrunt On Equity dalam penelitian ini memberikan

jawaban bahwa variabel  Retrunt  On Equity yang  dominan  pengaruhnya

terhadap Harga Saham perusahan yang terdaftar pada sector Jakarta Islamic

Index  periode  2017-2018.  Variabel  Retrunt  On  Equity  mempunyai

pengaruh  yang  lebih  dominan  terhadap  Harga  Saham  disebabkan  oleh

persepsi  investor  mengenai  keamanan  berinvestasi  dan  kemampuan

mendapatkan  keuntungan  dilihat  dari  kemampuan  modal  sendiri

perusahaan sehingga inilah yang menyebabkan variabel Retrunt On Equity

berpengaruh positif signifikan yang lebih dominan dibandingkan variabel-

variabel X lainnya dalam model penelitian ini.

Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  digambarkan bahwa secara  umum

tentu  saja  semakin  tinggi  return  atau  penghasilan  yang  diperoleh  maka

semakin baik kedudukan pemilik perusahaan dan akan meningkatkan pula

harga  saham  perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  pada  sector  Jakarta

Islamic index. Profitabilitas diukur dengan rasio Returrn On Equity (ROE).

Retrunt  On  Equity  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  pengembalian

perusahaan atau efektivvitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Rasio  ini  merupakan  ukuran  profitabilitas  dilihat  dari  sudut  pandang

pemegang saham, semakin  tinggi  Return On Equity menandakan bahwa

perusahaan tersebut memiliki peluang untuk memberikan penghasilan yang

besar bagi pemilik saham.
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Tingkat  profitabilitas  perusahaan  yang  baik  tentu  akan  menarik

minat investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut, karena Retur On

Equity yang tinggi akan meningkatkan tingkat pengembalian (return) yang

dinikmati oleh investor. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin

tinggi  Retur  On  Equity menunjukkan  semakin  efektif  perusahaan

memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Jika

minat investor untuk membeli saham perusahaan yang terdaftar pada sector

Jakarta Islamic index menjadi meningkat  maka harga saham perusahaan-

perusahaan  yang  terdaftar  pada  sector  Jakarta  Islamic  indexpun  juga

cenderung  meningkat  diikuti  oleh  tingkat  pengembalian  (return)  saham

yang besar.

Rasio  profitabilitas  adalalah  rasio  yang  mengukur  efektifitas

manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat

keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun

investasi.  Semakin  baik  rasio  profitabilitas  maka  semakin  baik

menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan,

Irham Fahmi (2014:68) dalam Haerani  (2014:19).  Dengan semakin baik

perusahaan  dapat  menunjukkan  keuntungannya  maka  akan  sangat

berpengaruh  terhadap  investor  untuk  berinvestasi  serta  memberikan

gambaran bahwa ekonomi perusahaan dalam kondisi baik yang mana akan

dapat mempertahankan serta mempengaruhi harga saham di pasar modal.

Hasil  penelitinan ini  didukung oleh teori  yang dikemukakan oleh

Syamsuddin (2009:64) bahwa Returrn On Equity (ROE) merupakan suatu
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pengukuran  dari  penghasilan  (Income)  yang  tersedia  bagi  para  pemilik

perusahaan  (baik  pemegang  saham  biasa  maupun  pemegang  saham

preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori yang telah

dikemukakan oleh Susanti  dan Nurfauziah (2005:56) bahwa  Returrn On

Equity (ROE) yang tinggi  mencerminkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan  keuntungan  yang  tinggi  bagi  pemegang  saham.  Semakin

mampu perusahaan memberikan keuntungan bagi pemegang saham, maka

saham  tersebut  diinginkan  untuk  dibeli.  Hal  ini  akan  menyebabkan

permintaan  akan  saham  tersebut  meningkat  dan  selanjutnya  akan

menyebabkan harga saham tersebut naik.

Hasil  ini  mendukung  penelitiannya  Burhanuddin  (2016)  hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa  Return On Equity (ROE) berpengaruh

positif  dan  signifikan  terhadap Harga  Saham Pada Sektor  Properti  yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Utami (2017) hasil penelitiannya

bahwa Retur On Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Retur Saham Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Raprayogha  (2015)  menemukan  bahwa  Returrn  On  Equity berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Harga Saham Pada Sektor Industri Barang

Konsumsi  yang Tercatat  di  Jakarta  Islamic  Index.  Wahyuni  (2017) hasil

penelitiannya bahwa Return On Equity berpengaruh positif dan signifikan

terhadap  Harga  Saham.  Wulandarai  (2015)  hasil  penelitiannya  bahwa
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Return  On  Equity berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Harga

Saham.

.2.5 Pengaruh  Earning  Per  share (EPS)  Terhadap  Harga  Saham

Perusahaan yang terdaftar Pada Sektor Jakarta Islamic Index.

Hasil  penelitian  ini  yang  dilakukan  oleh  peneliti  menunjukkan

bahwa  pengaruh  Earning  Per  Share (EPS)  perusahaan-perusahaan  yang

terdaftar pada sector Jakarta Islamic index periode 2017-2018 di uji secara

parsial  ditemukan  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan

terhadap harga saham dengan demikian hipotesis yang diajukan peneliti Ha

diterima  dan  menolak  H0.  Mempunyai  pengaruh  positif  artinya,  ada

hubungan  searah  antara  nilai  Earning  Per  Share dengan  Harga  Saham

Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar pada Sektor Jakarta Islamic Index.

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  meningkatnya  nilai

Earning  Per  Share maka  harga  saham  perusahaanpun  akan  mengalami

peningkatan.  Sedangkan  berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  uji

probabilitas,  variabel  Earning  Per  Share mempunyai  pengaruh  yang

signifikan terhadap harga saham. Makna dari  signifikan dari  variabel ini

memberikan  makna  bahwa  Variabel  Earning  Per  Share mempunyai

hubungan yang searah dan berbanding lurus terhadap harga saham. Hasil

penelitian  ini  memberikan  jawaban  bahwa  para  pemegang  saham perlu

memperhitungkan  besar  kecilnya  nilai  Earning  Per  Share,  karena  besar

kecilnya  nilai  Earning  Per  Share akan  mempengaruhi  perubahan  harga
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saham. Kondisi  dari  nilai  Earning Per Share ini  juga akan memberikan

informasi  kepada  perusahaan  agar  harus  memperhatikan,  menjaga  dan

mempertahankan  bahkan  bila  perlu  meningkatkan  nilai  dari  variabel

Earning  Per  Share ini,  karena  nilai  Earning  Per  Share  mempengaruhi

harga saham secara searah dan berbanding lurus.

Earning Per  Share merupakan rasio  yang menunjukkan seberapa

keuntungan yang diperoleh investor per lembar sahamnya (Darmadji dan

Fakhruddin : 2001). Dalam penelitian ini,  nilai  Uji  t  Earning Per Share

menunjukkan  nilai  yang  positif  yang  menandakan  bahwa  Earning  Per

Share perusahaan-perusahaan  yang  terdaftar  pada  sector  Jakarta  Islamic

index dalam kondisi yang baik. Kenaikan Earning Per Share (EPS) berarti

menandakan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk para pemegang

saham dan akan berdampak positif pada kenaikan harga saham, sedangkan

Earning Per Share yang rendah menandakan perusahaan kurang mampu

memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan oleh pemegang saham.

Semakin perusahaan-perusahaan mampu memberikan kesejahteraan yang

baik bagi para pemegang saham, maka dapat dikatakan nilai sahamnya-pun

tinggi, jika nilai saham tinggi menunjukkan returrn yang tinggi.

Salah  satu  alasan  investor  membeli  saham  adalah  untuk

mendapatkan  deviden,  jika  nilai  laba  per  saham kecil  maka  kecil  pula

kemungkinan  perusahaan  untuk  membagikan  deviden.  Oleh  karena  itu,

dapat dikatakan bahwa investor akan lebih tertarik terhadap saham yang

memiliki  Earning  Per  Share tinggi  dibandingkan  dengan  sahan  yang
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memiliki Earning Per Share rendah. Oleh sebab itu, para pemegang saham

maupun calon pemegang saham sangat  tertarik  pada  Eerning Per  Share

yang  tinggi  karena  menggambarkan  jumlah  keuntungan  (Rupiah)  yang

dapat diperoleh untuk setiap lembar saham dan menggambarkan prospek

laba di masa yang akan datang. Selain itu, laba per lembar saham (EPS)

dapat dijadikan sebagai indicator tingkat nilai perusahaan untuk mengukur

kemampuan  dan  keberhasilan  dalam  mencapai  keuntungan  bagi  para

pemiliki saham dalam perusahaan. 

Menurut Fahmi (2014:305) “Pasar modal adalah tempat berbebagai

pihak perusahaan menjual saham dan obligasi unuk mencari dana”. Dengan

melonjakkan  jumlah  saham yang  ditransaksikan,  dan  semakin  tingginya

volume perdagangan saham, akan dapat mendorong perkembangan pasar

modal  di  Indonesia.  Seiring  dengan  perkembangan  tersebut,  maka

kebutuhan akan informasi dalam keputusan investasi di pasar modal juga

meningkat. 

Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi dipasar bursa

pada saat tertentu yang di tentukan oleh pelaku pasar dan di tentukan oleh

permintaan  dan  penawaran  saham  yang  bersangkutan  dipasar   modal

(Jogiyanto,  2008:167).  Menurut  Sartono  (2001:7),  harga  pasar  saham

terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran dipasar modal.

Harga saham merupakan Salah satu indikator pengelolaan keuangan

perusahaan.  Keberhasilan  dalam  menghasilakn  keuntungan  akan

memberikan kepuasan bagi investor yang rasional. Harga saham yang cukup



107

tinggi  akan  memberikan  keuntungan  yaitu  berupa  capital  gain dan  citra

yang lebih  baik  bagi  perusahaan sehingga memudahkan bagi  menajemen

untuk mendapatkan dana dari luar perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Susilawaty (2017) bahwa

Earning  Per  Share (EPS)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap

Returrn  Saham  pada  Industri  Manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek

Indonesia.  Saputra  (2015)  Earning  Per  Share berpengaruh  Positif  Dan

signifikan  terhadap  Harga  Saham pada  Perusahaan  Telekomunikasi  yang

tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Wulandari  (2015)  hasil  penelitiannya

Earning Per Share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tsahun 2010-2013.

.2.6 Pengaruh  Current  Ratio  (CR),  Debt  Equity  Ratio  (DER),  Total  Asset

Turover  (TAT),  Return  On  Equity  (ROE),  Earning  Per  share  (EPS  )

Terhadap  Harga  Saham  Perusahaan  yang  terdaftar  Pada  Sektor

Jakarta Islamic Index.

Berdasarkan  uji  simultan  (Uji  F)  dapat  diketahui  bahwa  semua

variabel bebas dalam penelitian ini meliput Debt Equity Ratio (DER), Total

Asset Turover (TAT Current Ratio (CR),), Return On Equity (ROE), Earning

Per share (EPS )  berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham

pada perusahaan yang terdaftar pada sector Jakarta Islamic index periode

2017-2018. Berdasarkan uji simultan maka variabel bebas dalam penelitian

ini  mampu  mempengaruhi  harga  saham  menjadi  signifikan  sekalipun

variabel  Current Rati  dan Total  Asset  Turover secara parsial  berpengaruh

tidak  signifikan  terhadap  harga  saham.  Berpengaruh  signifikan  artinya
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bahwa variabel  Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Total Asset

Turover (TAT), Retrn On Equity (ROE), Earning Per share (EPS ) mampu

meningkatkan harga saham yaitu  di  mana para  investor  tetap  melakukan

investasi tanpa memandang variabel-variabel dalam penelitian ini yang tidak

signifikan. Para investor masih mempercayai situasi keuangan perusahaan-

perusahaan yang terdaftar pada sector Jakarta Islamic index sehingga para

investor  tetap melakukan investasi  sehingga harga saham di  pasar  modal

tetap meningkat dengan demikian kelima variabel bebas dalam model dalam

penelitian  ini  secara  simultan  mempunyai  hubungan  yang  searah  dengan

kenaikan harga saham.
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BAB V

PENUTUP 

.1  Kesimpulan
Berdasarkan hasil  analisis  dan pembahasan yang telah dilakukan

maka dalam penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan yaitu:
1. Hasil  penelitian menemukan bahwa secara parsial  Variabel  Debt To

Equity, Return On Equity dan Earning Per Share  berpengaruh positif

dan signifikan terhadap harga saham sedangkan variabel Current Ratio

dan variabel Total Asset Turnover  tidak berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar pada sector

Jakarta Islamic index periode 2017-2018. 
2. Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  secara  simultan  variabel  Debt

Equity Ratio (DER), Total Asset Turover (TAT), Current Ratio (CR),),

Return  On  Equity  (ROE),  Earning  Per  share  (EPS  )  berpengaruh

positif  dan  signifikan  terhadap  harga  saham pada  perusahaan  yang

terdaftar pada sector Jakarta Islamic index periode 2017-2018.
3. Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  yang  lebih  dominan  dalam

penelitian  ini  adalah  RetrunOn  Equity  (ROE) mempunyai  nilai

signifikan 0,000 lebih kecil  dari  0,05 jika dibandingka dengan nilai

signifikan variabel-variabel lain dalam penelitian ini. 

.2 Saran 
1. Bagi Investor
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Bagi  investor  sebelum mengambil  keputusan  untuk  berinvestasi

maka hendaknya mengetahui dahulu keadaan perusahaan dengan melihat

laporan keuangan perusahaan, hal ini bertujuan untuk memperkecil resiko

yang akan dihadapi di masa yang akan datang, 
2. Bagi Perusahaan

Bagi  perusahaan  untuk  lebih  menarik  minat  investor  dalam

menanamkan sahamnya pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada

sector  Jakarta  Islamic  index,  maka  perlu  meningkatkan  profit  dengan

upaya agar mampu meningkatkan efisiensi dalam penggunaan biaya-biaya

operasional perusahaan. Bagi perusahaan terus mempertahankan Retrunt

On Equity dan bila perlu meningkatkannya, karena mengingat Retrunt On

Equity  mempunyai  pengaruh  lebih  dominan  yang  signifikan  terhadap

Harga Saham sehingga mampu menarik para investor untuk berinvestasi.
3. Bagi Peneliti Selanjudnya

1) Menggunakan  periode  penelitian  yang  lebih  panjang  dengan

dengan  objek  penelitian  yang  yang  sama  agar  hasil  yang

didapatkan lebih maksimal.
2) Menambahkan  lebih  banyak  variabel-variabel  penelitian  yang

dapat  mempengaruhi  harga  saham sehingga tidak  hanya melihat

dari sudut makro ekonomi saja.s
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LAMPIRAN  1

Hasil Pengolahan Data Variabel Penelitian

N
O

TAHUN CR DER TAT ROE EPS Harga
Saham

1  
256.29 0.68

97,717,8
31

5.38 87.99 1,905

2  
166.1 0.95

19,254,3
88

11.18 279.23 4,210

3  
175.24 0.67

31,224,0
71

1.31 10.22 915

4  
129.81 0.91

309,336,
000

8.15 256.5 7,150

5  
221.41 0.8

49,351,7
58

2.84 12.57 1,815

6  
138.61 1.62

56,377,6
50

-0.38 -7.65 2,750

7  
179.79 1.59

54,754,6
57

11.23 392.92 8,725

8  
470.04 0.46

31,590,6
52

1.59 42.6 4,370

9  
322.34 0.81

93,619,4
99

5.16 222.77 6,350

10  
211.22 2.17

86,488,1
49

5.55 154.1 3,600

11  
322.83 1.18

39,461,2
00

1.59 96.46 14,125

12  
307.74 0.46

37,864,3
14

11.41
1,312.4

4
28,475

13 2018
322.56 0.38

18,392,1
51

8.83 25.96 1,295

14  
310.61 1.87

6,711,37
6

57.52 460.88 8,025

15  
406.67 1.29

93,151,7
77

4.51 86.72 1,700

16  
354.71 0.89

83,634,6
52

20.22 223.63 4,480

17  
290.92 0.41

20,191,2
53

17.7 57.76 2,050

18  
253.79 0.61

49,169,0
06

3.15 163.76 7,600



19  
155.93 1.59

78,907,5
94

6.37 25,10 765

20  
186.44 1.05

201,960,
000

13.03 86.29 3,570

21  
277.6 0.77

40,821,4
39

4.22 0.05 5,000

22  
236.41 0.72

88,842,7
23

11.12
1,468.8

8
35,250

23  
175.76 3,10

20,526,1
25

70.43 462.63 43,250

24  
147.69 1.03

14,800,2
81

9.52 26,20 428

25  
255.94 0.67

92,318,0
64

13.11 87.99 1,860

26  
162.38 0.86

16,823,2
09

14.45 299.94 6,350

27  
162.13 0.62

30,014,2
73

0.74 5.68 625

28  
122.86 0.89

295,646,
000

14.82 466.39 8,300

29  
172.26 0.81

49,354,3
89

13.88 76.42 2,260

30  
222.88 0.57

45,951,1
88

17.7 268.45 1,700

31  
47.16 1.6

56,321,4
41

0.67 35.11 2,960

32  
242.83 0.56

31,619,5
14

17.43 325.55 8,900

33  
461.76 0.17

29,596,4
05

-0.84 -20.82 2,890

34
 

150.27 0.88
87,939,4

88
11 474.75 7,625

35
 

205.28 2.26
49,256,5

37
28.85 872.05 3,060

36
2017

370.31 0.18
28,863,6

76
7.57 505.22 21,950

37
 

243.35 0.42
18,407,1

66
26.37

3,028.8
1

20,700

38
 

450.94 0.2
16,616,2

39
17.66 51.28 1,690

39
 

113.9 1.33
5,427,42

6
81.92 653.57 10,000

40  
387.44 0.97

85,259,3
12

4.64 80 1,750

41  246.34 0.59 21,897,4 32.95 1,942.7 2,460
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42  
364.39 0.22

5,385,80
8

29.91 91.06 2,480

43  
156.78 0.61

48,963,5
03

6.71 339.54 9,900

44  
104.82 0.77

198,484,
000

29.16 219.69 4,440

45  
243.37 0.79

40,471,9
95

19.12 242.06 6,000

45  
180.44 0.73

82,262,0
93

16.14
1,984.6

4
35,400

47  
63.37 2.65

18,906,4
13

135.4 918.03 55,900

48  
152.43 1.04

14,919,5
49

13.67 37.95 408

Current Ratio Perusahaan Yang Terdaftar Pada 
Sector Jakarta Islamic Index Periode 2017-2018

N
O

KODE
NAMA

PERUSAHAAN
Current Ratio (X1)

   2017 2018

1 ADRO Adaro Energy TBK 255.94 256.29

2 AKRA AKR Corporindo Tbk 162.38 166,10

3 ANTM
Aneka Tambang

(PERSERO)  Tbk
162.13 175.24

4 ASII
Astra Internasional

Tbk
122.86 129.81

5 BRPT Barito Pacific Tbk 172.26 221.41

6 BSDE
Bumi Serpong Damai

Tbk
222.88 138.61

7 EXCL XL Axiata Tbk 47.16 179.79

8 ICBP
Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk
242.83 470.04

9 INCO Vale Indonesia Tbk 461.76 322.34

10 INDF
Indofood Sukses

Makmur Tbk
150.27 211.22

11 INDY Indika Energy Tbk 205.28 322.83

12 INTP
Indocement Tunggal

Prakasa Tbk
370.31 307.74



13 ITMG
Indo Tambangraya

Megah Tbk
243.35 322.56

14 KLBF Kalbe Farma Tbk 450.94 310.61

15 LPPF
Matahari Depertemen

Store Tbk
113,90 406.67

16 PGAS
Perusahaan Gas

Negara (PERSERO)
Tbk

387.44 354.71

17 PTBA
Tambang Batubara

Bukit Asam
(PERSERO) Tbk

246.34 290.92

18 SCMA
Surya Citra Media

Tbk
364.39 253.79

19 SMGR
Semen Indonesia
(PERSERO) Tbk

156.78 155.93

20 TLKM
Telekomunikasi

Indonesia
(PERSERO) Tbk

104.82 186.44

21 TPIA
Chandra Asri

Petrochemical  Tbk
243.37 277,60

22 UNTR United Tracktors Tbk 180.44 236.41

23 UNVR
Unilever Indonesia

Tbk
63.37 175.76

24 WSBP
Waskita Beton Precast

Tbk
152.43 147.69

Debt Equity Ratio Perusahaan Yang Terdaftar Pada 
Sector Jakarta Islamic Index Periode

 2017-2018
N
O

KODE
NAMA

PERUSAHAAN
Debt Equity Ratio

(X2)
2017 2018

1 ADRO Adaro Energy TBK 0.67 0.68



2 AKRA AKR Corporindo Tbk 0.86 0.95

3 ANTM
Aneka Tambang

(PERSERO)  Tbk
0.62 0.67

4 ASII
Astra Internasional

Tbk
0.89 0.91

5 BRPT Barito Pacific Tbk 0.81 0,80

6 BSDE
Bumi Serpong Damai

Tbk
0.57 1.62

7 EXCL XL Axiata Tbk 1,60 1.59

8 ICBP
Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk
0.56 0.46

9 INCO Vale Indonesia Tbk 0.17 0.81

10 INDF
Indofood Sukses

Makmur Tbk
0.88 2.17

11 INDY Indika Energy Tbk 2.26 1.18

12 INTP
Indocement Tunggal

Prakasa Tbk
0.18 0.46

13 ITMG
Indo Tambangraya

Megah Tbk
0.42 0.38

14 KLBF Kalbe Farma Tbk 0,20 1.87

15 LPPF
Matahari Depertemen

Store Tbk
1.33 1.29

16 PGAS
Perusahaan Gas

Negara (PERSERO)
Tbk

0.97 0.89

17 PTBA
Tambang Batubara

Bukit Asam
(PERSERO) Tbk

0.59 0.41

18 SCMA
Surya Citra Media

Tbk
0.22 0.61

19 SMGR
Semen Indonesia
(PERSERO) Tbk

0.61 1.59

20 TLKM
Telekomunikasi

Indonesia
(PERSERO) Tbk

0.77 1.05

21 TPIA
Chandra Asri

Petrochemical  Tbk
0.79 0.77

22 UNTR United Tracktors Tbk 0.73 0.72

23 UNVR
Unilever Indonesia

Tbk
2.65 3,10

24 WSBP
Waskita Beton

Precast Tbk
1.04 1.03



Total Asset Trunover Perusahaan Yang Terdaftar 
Pada Sector Jakarta Islamic Index 

Periode 2017-2018
N
O

KODE
NAMA

PERUSAHAAN
Total Asset Trunover (X3)

   2017 2018

1 ADRO Adaro Energy TBK 92,318,064 97,717,831

2 AKRA AKR Corporindo Tbk 16,823,209 19,254,388

3 ANTM
Aneka Tambang

(PERSERO)  Tbk
30,014,273 31,224,071

4 ASII
Astra Internasional

Tbk
295,646,000 309,336,000

5 BRPT Barito Pacific Tbk 49,354,389 49,351,758

6 BSDE
Bumi Serpong Damai

Tbk
45,951,188 56,377,650

7 EXCL XL Axiata Tbk 56,321,441 54,754,657

8 ICBP
Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk
31,619,514 31,590,652

9 INCO Vale Indonesia Tbk 29,596,405 93,619,499

10 INDF
Indofood Sukses

Makmur Tbk
87,939,488 86,488,149

11 INDY Indika Energy Tbk 49,256,537 39,461,200

12 INTP
Indocement Tunggal

Prakasa Tbk
28,863,676 37,864,314

13 ITMG
Indo Tambangraya

Megah Tbk
18,407,166 18,392,151

14 KLBF Kalbe Farma Tbk 16,616,239 6,711,376

15 LPPF
Matahari Depertemen

Store Tbk
5,427,426 93,151,777

16 PGAS
Perusahaan Gas

Negara (PERSERO)
Tbk

85,259,312 83,634,652

17 PTBA
Tambang Batubara

Bukit Asam
(PERSERO) Tbk

21,897,482 20,191,253

18 SCMA
Surya Citra Media

Tbk
5,385,808 49,169,006

19 SMGR
Semen Indonesia
(PERSERO) Tbk

48,963,503 78,907,594

20 TLKM
Telekomunikasi

Indonesia
(PERSERO) Tbk

198,484,000 201,960,000

21 TPIA
Chandra Asri

Petrochemical  Tbk
40,471,995 40,821,439



22 UNTR United Tracktors Tbk 82,262,093 88,842,723

23 UNVR
Unilever Indonesia

Tbk
18,906,413 20,526,125

24 WSBP
Waskita Beton Precast

Tbk
14,919,549 14,800,281

Retrunt On Equity Perusahaan Yang Terdaftar 
Pada Sector Jakarta Islamic Index 

Periode 2017-2018
N
O

KODE
NAMA

PERUSAHAAN
Retrunt On Equity

(X4)
   2017 2018

1 ADRO Adaro Energy TBK 13.11 5.38

2 AKRA AKR Corporindo Tbk 14.45 11.18

3 ANTM
Aneka Tambang

(PERSERO)  Tbk
0.74 1.31

4 ASII Astra Internasional Tbk 14.82 8.15

5 BRPT Barito Pacific Tbk 13.88 2.84

6 BSDE
Bumi Serpong Damai

Tbk
17.7 -0.38

7 EXCL XL Axiata Tbk 0.67 11.23

8 ICBP
Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk
17.43 1.59

9 INCO Vale Indonesia Tbk -0.84 5.16

10 INDF
Indofood Sukses

Makmur Tbk
11,00 5.55

11 INDY Indika Energy Tbk 28.85 1.59

12 INTP
Indocement Tunggal

Prakasa Tbk
7.57 11.41

13 ITMG
Indo Tambangraya

Megah Tbk
26.37 8.83

14 KLBF Kalbe Farma Tbk 17.66 57.52

15 LPPF
Matahari Depertemen

Store Tbk
81.92 4.51

16 PGAS
Perusahaan Gas Negara

(PERSERO) Tbk
4.64 20.22

17 PTBA
Tambang Batubara

Bukit Asam
(PERSERO) Tbk

32.95 17,70

18 SCMA Surya Citra Media Tbk 29.91 3.15

19 SMGR
Semen Indonesia
(PERSERO) Tbk

6.71 6.37



20 TLKM
Telekomunikasi

Indonesia (PERSERO)
Tbk

29.16 13.03

21 TPIA
Chandra Asri

Petrochemical  Tbk
19.12 4.22

22 UNTR United Tracktors Tbk 16.14 11.12

23 UNVR Unilever Indonesia Tbk 135,40 70.43

24 WSBP
Waskita Beton Precast

Tbk
13.67 9.52

Earning Per Share Perusahaan Yang Terdaftar 
Pada Sector Jakarta Islamic Index

 Periode 2017-2018
N
O

KODE
NAMA

PERUSAHAAN
Earning Per Share

(X5)
   2017 2018

1 ADRO Adaro Energy TBK 87.99 87.99

2 AKRA AKR Corporindo Tbk 299.94 279.23

3 ANTM
Aneka Tambang

(PERSERO)  Tbk
5.68 10.22

4 ASII
Astra Internasional

Tbk
466.39 256,50

5 BRPT Barito Pacific Tbk 76.42 12.57

6 BSDE
Bumi Serpong Damai

Tbk
268.45 -7.65

7 EXCL XL Axiata Tbk 35.11 392.92

8 ICBP
Indofood CBP Sukses

Makmur Tbk
325.55 42.6

9 INCO Vale Indonesia Tbk -20.82 222.77

10 INDF
Indofood Sukses

Makmur Tbk
474.75 154,10

11 INDY Indika Energy Tbk 872.05 96.46

12 INTP
Indocement Tunggal

Prakasa Tbk
505.22 1,312.44

13 ITMG
Indo Tambangraya

Megah Tbk
3,028.81 25.96

14 KLBF Kalbe Farma Tbk 51.28 460.88

15 LPPF
Matahari Depertemen

Store Tbk
653.57 86.72

16 PGAS
Perusahaan Gas

Negara (PERSERO)
Tbk

80,00 223.63



17 PTBA
Tambang Batubara

Bukit Asam
(PERSERO) Tbk

1,942.79 57.76

18 SCMA
Surya Citra Media

Tbk
91.06 163.76

19 SMGR
Semen Indonesia
(PERSERO) Tbk

339.54 25,10

20 TLKM
Telekomunikasi

Indonesia
(PERSERO) Tbk

219.69 86.29

21 TPIA
Chandra Asri

Petrochemical  Tbk
242.06 0.05

22 UNTR United Tracktors Tbk 1,984.64 1,468.88

23 UNVR
Unilever Indonesia

Tbk
918.03 462.63

24 WSBP
Waskita Beton Precast

Tbk
37.95 26,20

LAMPIRAN 2
Hasil Pengolahan Data SPSS

Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered
Variables
Removed Method

1 EPS, DER, TAT, 
CR, ROEb

 Enter

a. Dependent Variable: H.SAHAM

b. All requested variables entered.



Model Summary

Model R
R

Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Change Statistics

R Square
Change

F
Chang

e df1 df2
Sig. F

Change
1 .708a .502 .442 8957.10183 .502 8.454 5 42 .000

a. Predictors: (Constant), EPS, DER, TAT, CR, ROE

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 3391337703.135 5 678267540.627 8.454 .000b

Residual 3369646275.678 42 80229673.230   

Total 6760983978.813 47    

a. Dependent Variable: H.SAHAM

b. Predictors: (Constant), EPS, DER, TAT, CR, ROE

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardize
d

Coefficients

t Sig.

95.0% Confidence Interval for
B

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound
1 (Constant) -1349.176 4889.955  -.276 .784 -11217.506 8519.153

CR 8.000 14.251 .068 .561 .578 -20.760 36.759

DER 75.497 31.114 .281 2.426 .020 12.707 138.288

TAT 1.576E-05 .000 .086 .728 .471 .000 .000

ROE 245.701 61.857 .495 3.972 .000 120.869 370.532

EPS 4.595 1.828 .285 2.514 .016 .907 8.284

a. Dependent Variable: H.SAHAM



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

 Unstandardized Residual
N 48

Normal 
Parametersa,b

Mean .0000000

Std. 
Deviation

8467.26647804

Most 
Extreme 
Differences

Absolute .192

Positive .192

Negative -.094

Kolmogorov-Smirnov Z 1.330

Asymp. Sig. (2-tailed) .058

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Collinearity Diagnosticsa

Mode
l

Eigenvalu
e

Condition
Index

Variance Proportions

(Constant) CR DER TAT ROE EPS
1 1 3.237 1.000 .01 .01 .01 .02 .02 .03

2 1.104 1.713 .00 .00 .54 .04 .07 .00

3 .721 2.119 .00 .01 .15 .13 .05 .48

4 .473 2.615 .00 .02 .22 .19 .30 .38

5 .420 2.777 .01 .09 .09 .32 .36 .02

6 .045 8.484 .98 .87 .00 .31 .19 .09

a. Dependent Variable: H.SAHAM
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