
ABSTRAK 

Rexza Bramesta, 2016:  Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total 

Asset Turnover, Return On Equity, Earning Per Share, 

Price To Book Value Terhadap Harga Saham Pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2010-2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio, Debt To Equity 

Ratio, Total Asset Turnover, Return On Equity, Earning Per Share, Price To Book 

Value Terhadap Harga Saham. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Sampel ditentukan dengan metode 

purposive sampling, sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 54 perusahaan. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. 

Data di proses dan dianalisis menggunakan model analisis regresi berganda dengan 

SPSS. Hasil ini menunjukkan bahwa Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset 

Turnover, Return On Equity Earning Per Share dan Price to Book Value secara 

simultan berpengaruh terhadap Harga Saham. Secara parsial, Current Ratio dan Debt 

to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap Harga saham, sedangkan Total Asset 

Turnover, Return On Equity, Earning Per Share dan Price To Book Value berpengaruh 

terhadap Harga Saham. 

Kata Kunci :  Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover, Return On  

Equity, Earning Per Share, Price To Book Value, Harga Saham



PENDAHULUAN 

 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa  diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), 

ekuiti (saham), reksadana, instrumen deviratif maupun instrumen lainnya. Pasar 

modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain 

(misalnya pemerintah), dana sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan 

demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual-

beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang di perdagangkan di 

pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari satu 

tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksadana, dan berbagai instrumen 

deviratif seperti option, futures, dan lain-lain. 

 Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari 

masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperolehan dari pasar modal dapat 

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan 

lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan 

demikian masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya   



  

 
 

sesuai karateristik keuntungsn dan resiko masing-masing instrumen (Martalena & 

Malinda, 2011 : 3). 

Pembelian saham merupakan salah satu alternatif investasi yang menarik 

bagi investor, karena ada dua return yang diharapkan yakni deviden dan capital 

gain. Dalam menilai kinerja suatu perusahaan, investor harus melakukan analisis 

terhadap laporan keuangan perusahaan emiten, sehingga terlihat saham perusahaan 

layak atau tidak untuk dibeli. Harga saham juga menunjukkan nilai suatu 

perusahaan. Nilai saham merupakan indeks yang tepat untuk efektifitas perusahaan. 

Sehingga seringkali dikatakan maksimumkan kekayaaan pemegang saham. Dengan 

demikian semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahan 

tersebut dan sebaliknya. Dengan perubahan posisi  keuangan  hal ini akan 

mempengaruhi harga saham (Putra, Saryadi & Hidayat 2013 : 2). Harga saham 

adalah harga dari suatu saham yang ditentukan pada saat pasar sedang berlangsung 

dengan berdasarkan penawaran dan permintaan pada saham yang dimaksud. Harga 

saham yang berlaku dipasar modal biasanya ditentukan oleh para pelaku pasar yang 

sedang melangsungkan perdagangan sahamnya. Dengan harga yang ditentukan, 

otomatis perdagangan saham di bursa efek akan berjalan. Faktor  utama  yang 

menyebabkan harga saham adalah persepsi yang berbeda dari masing-masing 

investor sesuai dengan informasi yang didapat (Polli, Saerang & Mandagie, 2014 : 

994). 

Perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi 

sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan . Rasio 

keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara suatu pos   



  

 
 

laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan 

signifikan. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke 

tahun, seorang analis dapat mempelajari komposisi perubahan yang terdapat 

kenaikan atau penurunan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan selama waktu 

tersebut. Selain itu, dengan membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan 

terhadap perusahaan lainnya yang sejenis atau terhadap rata-rata industri dapat 

membantu mengidentifikasi adanya penyimpangan atau tidak (Hery, 2015:161).  

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menjelaskan bahwa 

tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam laporan keuangan. Agar laporan 

keuangan menjadi lebih bermakna, laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami 

dan dimengerti oleh penggunanya sehingga perlu dilakukan analisis laporan 

keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting 

bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan ini akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi 

yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat untuk memprediksi apa 

yang akan terjadi di masa depan. 



  

 
 

Analisis laporan keuangan merupakan proses untuk membedah laporan 

keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur 

tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik 

dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Menganalisis laporan keuangan berarti 

menilai kinerja perusahaan, baik secara internal maupun untuk dibandingkan 

dengan perusahaan lain yang berada dalam industri yang sama. Hal ini berguna bagi 

arah perkembangan perusahaan dengan mengetahui seberapa efektif operasi 

perusahaan telah berjalan. Analisis laporan keuangan sangat berguna tidak hanya 

bagi internal perusahaan saja, tetapi juga bagi investor dan pemangku kepentingan 

lainnya. 

Analisis laporan keuangan dapat membantu manajemen untuk 

mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan yang ada dan kemudian membuat 

keputusan yang rasional untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam rangka 

mencapai tujuan perusahaan. Analisis laporan keuangan juga berguna bagi investor 

dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit (Hery, 2015:132).   

Karakteristik Saham 

Setiap saham yang diperdagangkan di pasar modal memiliki 3 jenis nilai 

yang melekat pada suatu saham perusahaan Go-Public. Nilai dari saham tersebut 

perlu di pahami investor karena akan sangat membantu para investor dalam 

mempertimbangkan melakukan investasi saham di pasar modal. Menurut 

Simatupang (2010:20), adapun nilai saham tersebut yaitu: 

 



  

 
 

1) Nilai Nominal 

Nilai nominal saham adalah nilai yang tertera didalam saham, yang 

diperoleh dari hasil pembagian total modal perusahaan terhadap jumlah saham yang 

beredar. Nilai nominal tidak mengukur nilai rill suatu saham tetapi hanya digunakan 

untuk menentukan besaran modal disetor penuh dalam neraca. Sehingga besar 

kecilnya sangat tergantung dari besarnya modal yang disetor oleh perusahaan dan 

jumlah saham yang diterbitkan. 

2) Nilai Wajar Saham 

Nilai wajar saham berbeda dengan nilai nominal saham. Nilai wajar saham 

adalah nilai yang diberikan oleh para investor atau analis pasar modal terhadap 

setiap saham yang di perdagangkan di bursa efek dengan berpedoman kepada 

masing-masing industri dari setiap perusahaan tersebut dan penggunaan metode-

metode perhitungan nilai/harga suatu saham yang berlaku umum seperti misalnya 

dengan menggunakan metode PER, tingkat pertumbuhan laba perusahaan, PBV dan 

lain-lain. Oleh karena itu nilai nominal yang disebut diatas pada umumnya kurang 

berfungsi sebagai alat bagi investor untuk melakukan investasi terhadap saham 

saham perusahaan karena nilainya tidak rill dan hanya lebih berfungsi untuk 

kepentingan akuntansi dan hukum sehingga setiap investor selalu mencari terlebih 

dahulu berapa nilai wajar suatu saham baru memutuskan apakah investasi 

dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan diketahui besaran nilai wajar saham suatu 

saham inilah dasar bagi investor untuk melakukan keputusan membeli, menahan 

atau menjual saham. 



  

 
 

3) Nilai Pasar 

Nilai pasar atau harga pasar saham suatu perusahaan go-public adalah nilai 

yang diperdagangkan di bursa efek. Nilai pasar berbeda dengan nilai nominal dan 

nilai wajar. Nilai pasar terbentuk dari perkiraan para investor terhadap prospek 

perusahaan. Semakin banyak investor yang memperkirakan kinerja perusahaan 

akan semakin baik dimasa yang akan datang, maka semakin banyak investor 

melakukan pembelian dan semakin tinggi harga saham dan sebaliknya semakin 

banyak investor memperkirakan kinerja perusahaan akan menurun maka akan 

semakin banyak investor yang melakukan penjualan dan harga saham akan 

menurun.  

Current Ratio 

Current Ratio (Rasio Lancar), merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang 

segera jatuh tempo dengan menggunakan asset lancar yang tersedia ( Hery, 

2015:167).  

Menurut Harahap (2010:301), current ratio menunjukkan sejauh mana 

aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan 

aktiva lancar dengan hutang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan 

menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dibuat dalam bentuk berapa 

kali atau dalam bentuk persentasi. Apabila rasio lancar ini 1:1 atau 100% ini berarti 

bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Rasio lancar yang lebih 



  

 
 

aman adalah jika berada diatas 1 atau 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh diatas 

jumlah utang lancar. 

Debt To Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio (Rasio Utang terhadap Ekuitas), merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas 

(Hery, 2015:167).  

Sedangkan menurut Simatupang (2010:56), Debt To Equity Ratio 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menutupi seluruh 

hutangnya dengan modal yang dimiliki. Semakin tinggi nilai rasio Debt To Equity 

maka semakin besar resiko dari perusahaan tersebut dalam hubungannya atas 

kemampuan membayar kewajiban kepada kreditor 

Menurut Harahap (2010:303),  Debt To Equity Ratio menggambarkan 

sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak 

luar. Semakin kecil rasio ini semakin baik. Rasio ini disebut juga rasio leverage. 

Untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah 

utang atau minimal sama.  

Total Asset Turnover 

Total Asset Turnover (Perputaran Total Asset), merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari 

setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2015:168). 



  

 
 

Sedangkan menurut Simatupang (2010:57), Total Asset Turn Over 

Merupakan rasio yang menggambarkan ukuran kemampuan perusahaan 

memanfaatkan total aset yang dimiliki perusahaan untuk menaikkan tingkat 

penjualan. Semakin besar nilai diperoleh maka semakin efesien perusahaan tersebut 

dalam pemanfaatan total asetnya untuk menghaasilkan penjualan. 

 Menurut Harahap (2010:309), rasio Total Asset Turnover merupakan rasio 

yang menunjukkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan dengan kata 

lain seberapa jauh kemampuan semua aktiva menciptakan penjualan. Semakin 

tinggi rasio ini semakin baik. 

Return On Equity 

Return On Equity (Hasil Pengembalian atas Ekuitas), merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil atas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menciptakan laba 

bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan mengukur seberapa besar jumlah laba 

bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam (Hery, 2015:168). 

Menurut Simatupang (2010:54), Return On Equity merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal 

sendiri yang dimiliki. Pada umumnya semakin tinggi rasio ini semakin tinggi harga 

sahamnya   

Menurut Harahap (2010:305), Return On Equity merupakaan rasio yang 

menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. 

Semakin besar rasio ini semakin baik. 



  

 
 

Earning Per Share 

Earning Per Shares (Laba Per Lembar Saham), merupakan rasio mengukur 

keberhasilan menajemen perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi 

pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan keterkaitan antara jumlah laba 

bersih dengan kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan investee. Calon 

investor potensial akan menggunakan figur laba per lembar saham biasa ini untuk 

menetapkan keputusan investasi (Hery, 2015:169). 

Menurut Simanjuntak & sari (2014), Informasi EPS suatu perusahaan 

menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua 

pemegang saham perusahaan. Besarnya EPS suatu perusahaan bisa diketahui dari 

informasi laporan keuangan perusahaan. Bagi para investor, informasi EPS 

merupakan informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna karena dapat 

menggambarkan prospek earning dimasa yang akan datang. 

Price To Book Value 

Price to Book Value (Rasio Harga terhadap Nilai Buku), merupakan rasio 

yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan 

nilai buuku per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat harga 

saham overvalue atau undervalue (Hery, 2015:170). 

Menurut Simatupang (2010:68), PBV menggambarkan seberapa besar pasar 

para investor menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Oleh karenanya itu 

dapat diartikan bahwa semakin tinggi rasio PBV, makin tinggi apresiasi pasar 

terhadap prospek perusahaan. Secara teoritis rasio PBV yang wajar adalah sebesar 



  

 
 

2 kali atau dengan kata lain harga saham di kategorikan masih wajar dalam kaitan 

dengan tingkat risiko investasi, apabila harga saham perusahaaan adalah 2 kali nilai 

buku sutu perusahaan 

Menurut Ginting & Suryani (2013), Price To Book Value merupakan rasio 

yang mengukur penilaian pasar keuangan terhadap manajemen dan organisasi 

perusahaan sebagai going concern. Nilai buku saham mencerminkan nilai historis 

dari aktiva perusahaan. Perusahaan yang di kelola baik dan beroperasi secara 

efesien dapat memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi dari nilai buku asetnya. Nilai 

buku saham berpengaruh terhadap perubahan harga saham. Nilai buku 

menggambarkan perbandingn total modal terhadap jumlah saham. 

                                     

Hipotesis  

H1 = Diduga Current Ratio berpengaruh terhadap Harga Saham 

H2 = Diduga Debt To Equity Ratio berpengaruh terhadap Harga Saham 

H3 = Diduga Total Asset Turnover berpengaruh terhadap Harga Saham 

H4 = Diduga Return On Equity berpengaruh terhadap Harga Saham 

H5 = Diduga Earning Per Share berpengaruh terhadap Harga Saham 

H6 = Price To Book Value berpengaruh terhadap Harga Saham 

H7 = Diduga Current Ratio, Debt to Equity, Total Asset Turnover  , Return On 

Equity, Earning Per  Shares, Price To Book Value secara bersama-sama 

(simultan) terhadap Harga Saham. 



  

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan di teliti adalah laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2011-2014. Terdapat 130 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2014. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

metode penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu 

penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Artinya 

penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada 

data-data numerik (angka) yang diolah dengan menggunakan metode penelitian ini, 

akan diperoleh hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti.  

Pengertian asosiatif menurut Suliyanto (2009), adalah suatu riset yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. 

Riset yang hanya bertujuan mengetahui hubungan antar variabel disebut riset 

korelasional, sedangkan riset yang yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel disebut riset kausal. Pembangunan hubungan dan pengaruh antar 

variabel harus didasarkan pada teori. 

Dalam penelitan ini, riset asosiatif yang digunakan adalah riset kausal 

karena penelitian ini menguji pengaruh antar variabel.  



  

 
 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel untuk menghasilkan model 

regresi dalam mengukur pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity (DER), Total 

Asset Turnover  (TATO), Return On Equity (ROE), Earning Per  Shares (EPS), 

Price To Book Value (PBV)  terhadap Harga Saham. Variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1) Variabel terikat (Dependen Variabel)  

Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang 

berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2009 : 116). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah harga saham. Harga saham adalah harga saham yang terjadi 

di pasar modal pada suatu titik waktu yang ditentukan berdasarkan permintaan dan 

penawaran pelaku pasar. Harga saham yang digunakan merupakan harga saham 

penutupan pada hari terakhir perdagangan saham periode penelitian.  

2) Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Menurut Sekaran (2015 : 118) Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Yaitu, jika terdapat 

variabel bebas, variabel terikat juga hadir (sifatnya tidak berdiri sendiri). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Current Ratio (CR), Debt to 

Equity (DER), Total Asset Turnover  (TATO), Return On Equity (ROE), Earning 

Per  Shares (EPS) dan Price To Book Value (PBV). 

Current Ratio (CR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kemampuan jangka pendeknya yang segera jatuh 

tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia (Hery, 2015:166). 



  

 
 

Perhitungan Current Rasio adalah sebagai berikut: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Debt To Equity Ratio (DER) merupaka rasio yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas (Hery, 2015:166). 

Perhitungan Debt To Equity Ratio sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑇𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Total Assets Turnover (TATO) Merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana 

yang tertanam dalam total aset (Hery, 2015:166). 

Menurut Fahmi (2012), perhitungan Total Asset Turnover sebagai berikut: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =  
𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Retun On Equity (ROE) merupaka rasio yang menunjukkan hasil (return) 

atas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata 

lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang 

dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas (Hery, 

2015:166). 

Perhitungan Return On Equity sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 



  

 
 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan manajemen perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi 

pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan keterkaitan antara jumlah laba 

bersih dengan bagian kepemilikian pemegang saham dalam perusahaan investee 

(Hery, 2015:166). 

Perhitungan Earning Per Share sebagai berikut:  

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 
  

Price To Book Value merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku perlembar 

saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat harga saham apakah overvalue 

atau undervalue (Hery, 2015:166). 

Perhitungan Price To Book Value sebagai berikut: 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑇𝑜 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

 

Teknik Penentuan Populasi atau Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 sebanyak 130 perusahaan. Sampel 

penelitian ini diharapkan representatif terhadap hasil penelitian. Untuk itu, 

penelitian melakukan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah 

teknik purposive sampling dimana sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang 

peneliti. Adapun kriteria sampel yang ditentukan dalam penelitian adalah: 



  

 
 

1) Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014. 

2) Perusahaan yang selalu mempublikasi data laporan keuangan audited pada 

tahun periode penelitian. 

3) Perusahaan yang selalu mendapat laba periode 2011-2014. 

4) Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah. 

Metode Analisis  

Untuk menguji hipotesis yang telah dirancang, maka perlu dibentuk model 

regresi linear berganda. Model ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linear 

berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 +b6X6 + e 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2014 sebanyak 130 perusahaan. Pemilihan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Adapun kriteria sampel yang ditentukan dalam penelitian adalah: 

1) Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014. 



  

 
 

2) Perusahaan yang selalu mempublikasi data laporan keuangan audited pada 

tahun periode penelitian. 

3) Perusahaan yang selalu mendapat laba periode 2011-2014. 

4) Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah. 

 Jumlah perusahaan sampel perusahaan manufaktur adalah sebanyak 54 

perusahaan. Penelitian dilakukan selama 4 tahun sehingga total data penelitian 

adalah sebanyak 216.  

Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang baik harus memenuhi beberapa asumsi. Menurut 

Ghozali (2009), agar model bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator) 

maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menghitung apakah distribusi dari residual model 

regresi sudah terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian 

normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Pada tabel 4.2 model 

regrsei belum terditribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi bernilai 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Oleh karna itu model 

regresi ini belum memenuhi asumsi normalitas dan tidak dapat digunakan dalam 

pengujian regresi berganda. Dari grafik uji normalitas pada Gambar 4.1 dapat 

diamati bahwa persebaran residual  tidak mendekati garis diagonal. Hal ini berarti 

distribusi yang dihasilkan model ini adalah tidak normal sehingga model tidak 

disarankan untuk diuji pada pengujian regresi linear berganda. 



  

 
 

Hasil Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 216 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 9844.97122903 

Most Extreme Differences 

Absolute .214 

Positive .178 

Negative -.214 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.146 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal.               

b. Calculated from data. 

                         (Sumber:Ouput SPSS, 2016) 

 

 

 
                          (Sumber: Ouput SPSS, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

2) Uji Multikolinieritas 

Salah satu asumsi dalam menghasilkan model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi gejala multikolinieritas yang tinggi antar variabel independen. Uji 

multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Multikolinieritas dapat 

dilihat dengan memperhatikan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 

Batas nilai VIF adalah 10 dan batas nilai toleransi adalah 0.1. Dimana jika nilai VIF 

lebih besar dari 10 dan nilai toleransi lebih kecil dari 0.1 maka dapat disimpulkan 

terjadi multikolinieritas dan model tidak dapat digunakan. 

Dari hasil output pada tabel 4.3 dibawah ini dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen dalam model ini memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai 

toleransi diatas 0.1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolinieritas dalam model regresi ini. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -2942.208 2553.369  -1.152 .251   

CR 19.237 467.445 .001 .041 .967 .737 1.356 

DER 483.500 784.107 .021 .617 .538 .777 1.287 

TATO 1774.151 1658.937 .034 1.069 .286 .903 1.107 

ROE -69573.970 10465.576 -.279 -6.648 .000 .510 1.963 

EPS 15.981 .644 .873 24.804 .000 .724 1.382 

PBV 4398.322 436.875 .373 10.068 .000 .655 1.527 

Sumber : output SPSS 2016 



  

 
 

3) Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem 

autokorelasi. Dalam penelitian ini uji yang dilakukan untuk mendeteksi gejala 

autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test). 

Dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4 bahwa tidak terjadi gejala 

autokorelasi dikarenakan nilai DW terletak antara batas atas (du) dan (4-du). Pada 

pengujian ini nilai DW yang dihasilkan adalah sebesar 1.894. Nilai ini berada 

diantara batas atas (du) yang sebesar 1.825 dan 2.175 (4 – 1.825). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami gejala autokorelasi dan dapat 

digunakan dalam penarikan hipotesis. 

Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson Test 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .901a .812 .807 9985.287 1.894 

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

b. Dependent Variable: Harga_Saham 

(Sumber : Output SPSS 2016) 

  

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastissitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 



  

 
 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas digunakan uji park. Pada tabel 4.5 dapat dilihat hasil output 

SPSS menunjukkan bahwa variabel Return On Equity dan Earning Per Shares 

masing-masing memiliki nilai 0.013 dan 0.03 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 

nilai signifikansi yakni sebesar 0.05. Hal menunjukkan bahwa pada model terjadi 

gejala heteroskedastisitas dan membuat model regresi melanggar uji asumsi klasik 

heteroskedastisitas. Grafik yang dihasilkan pada gambar 4.2 terdapat titik-titik tidak 

menyebar secara acak  dan menyebar pada satu titik dominan sehingga 

menunjukkan gejala heteroskedastisitas. 

Hasil Uji Park 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 13.770 .727  18.929 .000   

CR -.131 .133 -.073 -.985 .326 .737 1.356 

DER .065 .223 .021 .289 .773 .777 1.287 

TATO .234 .473 .033 .495 .621 .903 1.107 

ROE 7.500 2.982 .223 2.515 .013 .510 1.963 

EPS .001 .000 .226 3.035 .003 .724 1.382 

PBV .071 .124 .045 .572 .568 .655 1.527 

(Sumber : data olahan, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Transformasi Data 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik terhadap model regresi, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa model mengalami masalah heteroskedastisitas dan 

normalitas. Menurut Ghozali (2013), jika model mengalami masalah 

heteroskedastisitas dan normalitas maka model harus di transformasi menjadi 

model semi-log atau double-log. Model semi-log merupakan perubahan model 

regresi yang mentransformasikan variabel independen atau dependen dalam model 

regresi menjadi logaritma natural dari nilai variabel itu sendiri. Dalam penelitian 

ini, model akan ditransformasikan dalam bentuk semi-log dengan mengubah 

variabel dependen (Harga Saham) menjadi logaritma natural harga saham 

(Ln_HargaSaham). Dengan demikian, diharapkan model akan memenuhi semua 

asumsi klasik dan dapat digunakan dalam pengujian regresi linear berganda. 

 

1) Uji Normalitas 

Pada tabel 4.7 model regresi sudah terdistribusi secara normal. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 yakni sebesar 0.198. 

Serta dapat juga dilihat dari gambar 4.3 dimana titik-titik residual sudah mendekati 

garis diagonal. Oleh karena itu model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas 

dan dapat digunakan dalam pengujian regresi linear berganda. 

 

 

 

 

 



  

 
 

Hasil Uji Normalitas (semi-log) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardize

d Residual 

N 216 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.08128316 

Most Extreme Differences 

Absolute .073 

Positive .073 

Negative -.051 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.075 

Asymp. Sig. (2-tailed) .198 

                       (Sumber: Ouput SPSS, 2016) 

 

 

                                   
 

                                (Sumber: Ouput SPSS, 2016) 

Grafik Uji Normalitas (semi-log) 

 

2) Uji multikolinearitas 

Dari hasil output pada tabel 4.8 dibawah ini dapat dilihat bahwa variabel 

independen dalam model setelah di transformasi memiliki nilai VIF di bawah 10 

dan nilai toleransi diatas 0.1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolinearitas dalam model regresi. 

 

 

 



  

 
 

Hasil Uji Multikolinearitas (semi-log) 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 5.890 .280  21.004 .000   

CR .068 .051 .066 1.318 .189 .737 1.356 

DER .033 .086 .019 .386 .700 .777 1.287 

TATO -.577 .182 -.144 -3.169 .002 .903 1.107 

ROE 4.478 1.149 .236 3.896 .000 .510 1.963 

EPS .000 .000 .316 6.206 .000 .724 1.382 

PBV .382 .048 .426 7.959 .000 .655 1.527 

a. Dependent Variable: Ln_HargaSaham                                                                              

(Sumber:Ouput SPSS, 2016) 

 

3) Uji Autokorelasi 

Dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.9  bahwa tidak terjadi gejala 

autokorelasi dikarenakn nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan (4-du). Pada 

pengujian model semi-log, nilai DW yang dihasilkan adalah sebesar 2.000. Nilai ini 

berada diantara batas atas (du) 1.825 dan 2.175 (4-1.825). Sehingga dapat 

disimpulkan model semi-log tidak mengalami gejala autokorelasi. 

 

Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson Test (semi-log) 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .780a .608 .597 1.09669 2.000 

      (Sumber: Ouput SPSS, 2016) 

 



  

 
 

 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Pada tabel 4.10 dapat dilihat hasil output SPSS menunjukkan bahwa setiap 

variabel independen memiliki nilai p value lebih besar dari 0.05. Hal ini 

menunjukkan kesemua variabel bersifat homoskedastisitas yang berarti model 

semi-log ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga dapat digunakan 

dalam pengujian hipotesis. Dilihat dari gambar 4.4 grafik scatterplot menunjukkan 

titik- titik menyebar secara acak. 

Tabel  

Hasil Uji Heteroskedatisitas dengan Uji Park (semi-log) 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1.544 .507  -3.043 .003 

CR .096 .093 .081 1.030 .304 

DER -.065 .156 -.032 -.417 .677 

TATO .070 .330 .015 .213 .832 

ROE .381 2.080 .017 .183 .855 

EPS .000 .000 .109 1.371 .172 

PBV .089 .087 .086 1.028 .305 

(Sumber: Ouput SPSS, 2016) 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Pembahasan 

1) Pengaruh Current Ratio terhadap Harga Saham 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang telah dilakukan, 

ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak dan disimpulkan bahwa Currrent 

Ratio tidak bepengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini didukung oleh 

Tan, Syarif dan Ariza (2014) yang menyimpulkan bahwa Current Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai rata-rata CR sebesar 2.4 

memiliki makna bahwa selama periode 2011-2014 secara umum perusahaan 

sampel memiliki aset lancar sebesar 2.4 kali dari hutang lancarnya sehingga dapat 

dikatakan perusahaan sampel tidak memiliki masalah likuiditas. Tetapi bagi 

investor merujuk dari hasil statistik current ratio tidaklah menjadi keputusan 

investasi karena menurut Susanto (2013), hal tersebut bertolak belakang dengan 

pendapat yang menyebutkan bahwa Current Ratio berpengaruh siginifikan 

terhadap harga saham. Hal ini diduga karena pada tahun 2011-2104 faktor 

keuangan berupa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yaitu 

likuiditas kurang berperan dibandingkan dengan faktor lainnya seperti faktor non 

keuangan berupa tren pergerakan harga saham. Current Ratio yang rendah 

dianggap sebagai masalah likuiditas perusahaan sebaliknya jika Current Ratio yang 

tinggi pun tidak baik karena menunjukkan banyaknya dana menganggur, hal ini 

diduga yang menjadi faktor lain investor tidak melihat Current Ratio sebagai 

keputusan investasinya karena dibutuhkan analisis yang lebih lanjut mengenai nilai 

Current Ratio. Menurut Fahmi (2012) Current Ratio juga harus diselaras kan 



  

 
 

dengan rencana kerja perusahaan. Sehingga tinggi rendahnya nilai current ratio 

tidak mempengaruhi harga saham. 

2) Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang telah dilakukan, 

ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak dan disimpulkan bahwa Debt to 

Equity Ratio tidak bepengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian Suselo, Djazuli dan Indrawati (2015) yang menyimpulkan bahwa 

Debt To Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai 

rata-rata DER 0.9 memiliki makna bahwa selama periode tahun 2011-2014 secara 

umum perusahaan sampel memiliki modal sendiri sebesar 90% untuk membiayai 

hutangnya yang mana nilai 90% tersebut dianggap baik karena dibawah 100% 

karena semakin kecil rasio ini maka akan semakin baik. Tetapi dari hasil analisis 

statistik menunjukkan bahwa nilai DER yang kecil tidak mempengaruhi keputusan 

investor dalam menentukan investasinya karena menurut Safitri (2013), investor 

tidak terlalu memperhatikan debt to equity ratio dalam menentukan apakah 

membeli atau menjual saham karena setiap perusahaan pasti memiliki hutang dan 

hutang pada taraf tertentu juga dapat meningkatkan produksi perusahaan. Sehingga 

dapat disimpulkan perusahaan dengan nilai rasio DER yang tinggi maupun rendah 

tidak mempengaruhi harga saham. 

 

 



  

 
 

3) Pengaruh Total Asset Turnover terhadap Harga Saham 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang telah dilakukan, 

ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima  dan disimpulkan bahwa Total 

Asset Turnover berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian Tan, Syarif dan Ariza (2014) yang menyimpulkan bahwa Total 

Asset Turnover berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai rata-rata TATO 

adalah sebesar 1.19 memiliki makna bahwa selama periode 2011-2014 secara 

umum perusahaan sampel mampu menghasilkan penjualan sebesar 1.19 kali dari 

total aset dan semakin tinggi rasio ini semakin baik untuk perusahan. Terdapat nilai 

koefesien negatif pada variabel Total Asset Turnover  yang berarti Total Asset 

Turnover dan Harga Saham memilki hubungan yang terbalik sehingga dapat 

disimpulakan bahwa semakin tinggi nilai Total Asset Turnover maka Harga Saham 

akan menurun dan sebaliknya jika nilai Total Asset Turnover rendah maka Harga 

saham akan meningkat. Hal ini merupakan sebuah anomali di karenakan seharusnya 

investor akan memberikan reaksi positif terhadap suatu keputusan investasinya 

pada perusaahan yang mampu memanfaatkan total asetnya dalam meningkatkan 

penjualan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan perusahaan yang memiliki nilai Total 

Asset Turnover yang tinggi tidak dapat meminimalkan beban usaha seperti beban 

penjulan sehingga dapat mengurangi laba perusahaan. Hal akan memberikan sinyal 

negatif kepada investor dan membuat harga saham akan menurun.    

 

 



  

 
 

4) Pengaruh Return On Equity terhadap Harga Saham 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan 

bahwa hipotesis keempat (H4) diterima dan disimpulkan bahwa Return On Equity 

berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

Polli, Saerang dan Mandagie (2014) yang menyimpulkan bahwa Return On Equity 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai rata-rata ROE sebesar 0.14 atau 

14% memiliki makna selama periode 2011-2014 secara umum perusahaan sampel 

menunjukkan tingkat pengembalian atas modal sebesar 14% dan semakin tinggi 

rasio ini menunjukkan semakin baik perusahaan dalam mengeloa modalnya. Hal ini 

senada dengan teori yang ada bahwa Return On Equity digunakan para investor 

untuk menentukan keputusan investasinya. Nilai koefesien Return On Equity yang 

positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Return On Equity 

terhadap harga saham dimana semakin tingggi nilai Return On Equity maka 

semakin tinggi pula harga saham perusahaan. Menurut Polli, Saerang dan Mandagie 

(2014), semakin tinggi nilai Return On Equity berarti semakin baik kinerja 

perusahaan dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan keuntungan bagi 

pemegang saham. Dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut dapat menggunakan 

modal dari pemegang saham secara efektif dan efesien dalam menghasilkan laba. 

Dengan adanya peningkatan laba bersih maka nilai Return On Equity akan 

meningkat pula sehingga para investor tertarik untuk membeli saham tersebut yang 

akhirnya harga saham perusahaan tersebut mengalami kenaikan.  

 



  

 
 

5) Pengaruh Earning Per Share terhadap Harga Saham 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan 

bahwa hipotesis kelima (H5) diterima dan disimpulkan bahwa Earning Per Shares 

berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

Murwanti dan Mulyono (2015) yang menyimpulkan bahwa Earning Per Shares 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai rata-rata EPS sebesar 487 

(satuan rupiah) memiliki makna selama periode 2011-2014 secara umum 

perusahaan sampel memberikan keuntungan sebesar Rp. 487 per lembar saham dan 

semakin tinggi rasio ini maka semakin besar keuntungan yang kan didapat 

pemegang saham. Nilai koefesien Earning Per Shares yang positif menunjukkan 

Earning Per Shares memiliki hubungan yang searah terhadap Harga Saham 

sehingga semakin tinggi nilai Earning Per Shares perusahaan maka semakin tinggi 

harga saham perusahaan. Hal ini menunjukkan dengan semakin meningkatnya 

Earning Per Share dalam suatu perusahan maka mencerminkan bahwa penilaian 

kinerja perusahaan akan membaik sehingga harapan investor akan tinggi pada 

perusahaan untuk memberikan keuntungan. Semakin tinggi harapan investor 

kepada perusahaan tersebut maka saham perusahaan tersebut akan banyak diminati 

sehingga dapat meningkatkan harga saham. 

6) Pengaruh Price To Book Value terhadap Harga Saham 

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian yang dilakukan ditemukan 

bahwa hipotesis keenam (H6) diterima dan disimpulkan bahwa Price To Book 

Value berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini didukung oleh 



  

 
 

penelitian Suselo, Djazuli dan Indrawati (2015) yang menyimpulkan bahwa Price 

To Book Value berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nilai rata-rata PBV 

sebesar 2 yang memiliki makna selama periode 2011-2014 secara umum saham 

perusahaan sampel dihargai 2 kali lipat dari nilai buku saham. Nilai koefesien dari 

varibel Price To Book value yang positif menunjukkan hubungan yang searah 

antara Price To Book value terhadap Harga saham. Semaki tinggi nilai Price To 

Book Value Perusahaan maka Harga Saham juga akan meningkat, sebaliknya jika 

nilai Price To Book Value Turun maka harga saham juga akan ikut turun. Adanya 

pengaruh antara variabel Price To Book Value terhadap harga saham menunjukkan 

bahwa bahwa variabel ini dapat mempengaruhi keputusan investor dalam membuat 

keputusan investasinya. Hal ini diduga disebabkan karena variabel ini memberikan 

informasi bagi investor ataupun calon investor mengenai seberapa besar pasar 

mengahargai suatu saham. Semakin tinggi harga pasar saham dibandingkan nilai 

bukunya menandakan bahwa pasar atau calon investor percaya akan prospek dari 

perusahaan tersebut dalam memberikan keuntungan yang tinggi di masa yang akan 

datang. Semakin diminati saham tersebut  maka akan diikuti dengan kenaikan harga 

saham. 

7) Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity, Total Asset Turnover, Return On 

Equity, Earning Per  Shares, Price To Book Value secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh terhadap Harga Saham 

Untuk melihat hasil pengujian tersebut dapat dilihat dari output SPSS . 

Dasar pengambilan kepuusan adalah  Jika nilai signifikan < 0.05 maka hipotesis 7 

diterima sebaliknya Jika nilai signifikan > 0.05 maka hipoteisis 7 ditolak dan apabila 

F-hitung > F-tabel maka hipotesis 7 diterima sebaliknya jika nilai F-hitung < F-



  

 
 

tabel maka hipotesis 7 ditolak. Nilai F tabel diperoleh dengan ketentuan α = 0.05 

N1 (k - 1= 6) N2 (n – k= 209) dan di ketemukan nilai F-tabel 2.14. Dari hasil 

perhitungan  menunjukkan nilai sig. < dari 0.05 yakni 0.000 dan nilai F-hitung lebih 

besar dari nilai F-tabel yakni 53.9 > 2.14. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen yaitu current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, 

earning per share dan price to book value berpengruh secara simultan terhadap 

variabel dependen yakni harga saham. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh dari regresi berganda yang 

telah di bahas pada bab sebelumnya, dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Current Ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014. 

2. Debt To Equity Ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014. 

3. Total Asset Turnover  secara parsial berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014.   



  

 
 

4. Return On Equity secara parsial berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014. 

5. Earning Per Shares secara parsial berpengaruh  terhadap harga saham pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014. 

6. Price To Book Value secara parsial berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2014. 

7. Current Ratio, Debt to Equity, Total Asset Turnover, Return On Equity, 

Earning Per  Shares, Price To Book Value secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh terhadap Harga Saham pada perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. 

5.1 Saran 

1. Untuk Investor 

Investor dapat menggunakan hasil dari penelitian ini untuk mengetahui 

sinyal yang diberikan oleh perusahaan mengenai kinerja perusahaan 

dengan melihat variabel-variabel dari penelitian ini yang berpengaruh 

seperti Total Assset Turnover, Return On Equity, Earning Per Shares dan 

Price To Book Value sehingga investor dapat mempertimbangkan sebelum 

mengambil keputusan berinvestasi dalam suatu perusahaan. 

 

 



  

 
 

2. Untuk Penelitian Selanjutnya 

a) Penelitian ini hanya melibatkan satu sektor perusahaan yaitu sektor 

manufaktur sehingga kedepannya peneliti lanjutan dapat mengembangkan 

penelitian ini ke sektor perusahaan lain yang ada di Bursa Efek Indonesia.  

b) Penggunaan data harga saham yang tidak pada satu titik waktu. Bisa 

menggunakan harga saham rata-rata perbulan. 

c) Jangka waktu penelitian diperpanjang agar dapat lebih mengobservasi 

hubungan variabel indepen terhadap harga saham. 
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