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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peran yang penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Adanya pasar modal memiliki 

peranan sebagai tambahan pilihan sumber pendanaan perusahaan maupun 

tambahan pilihan investasi bagi investor sehingga keuntungan dapat dioptimalkan 

dengan baik bagi perusahaan maupun bagi investor. Pasar modal menyediakan 

fasilitas untuk mempertemukan pihak pemilik dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana (Hakmi et al. 2017). Pasar modal sendiri merupakan tempat 

untuk berbagai pihak, khususnya perusahaan yang menjual saham (stock) dan 

obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan 

dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat permodalan 

perusahaan (Fahmi dan Hadi, 2009).  

Perusahaan melakukan investasi saham untuk mendapatkan tambahan dana 

yang akan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, dengan tambahan 

dana yang diperoleh perusahaan dari investor dapat mengoptimalkan kinerja 

perusahaan supaya lebih efisien dan efektif. Perusahaan berusaha memaksimalkan 

nilai sahamnya supaya menarik investor agar menanamkan modal diperusahaan, 

nilai saham perusahaan dapat diukur dengan harga saham perusahaan. (Amanah, 

Atmanto, and Azizah 2014) 
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Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya 

yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di 

masa yang akan datang (Eduardus Tandelilin, 2010). Dalam melakukan investasi 

investor selalu dihadapkan dengan dua hal yaitu keuntungan (return) dan juga 

resiko. 

 Investor yang menginvestasikan dananya ke dalam saham perusahaan 

memiliki harapan atau keinginan untuk memperoleh keuntungan dari investasi yang 

dilakukan, keuntungan yang mereka peroleh bisa berupa capital gain atau deviden 

(Hakmi et al. 2017). Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh investor 

pada saat investor tersebut menjual saham yang dimilikinya. Capital gain berupa 

selisih antara harga jual saham dan harga beli saham tersebut. Jika harga jual 

sahamnya lebih tinggi dari harga beli sahamnya, maka hal itu disebut dengan 

capital gain. Sedangkan deviden merupakan keuntungan atau laba yang dibagikan 

oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk kewajiban perusahaan 

kepada pemegang saham karena telah menanamkan saham di perusahaan. 

Harga saham menunjukan nilai suatu perusahaan, semakin tinggi nilai harga 

saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan begitu pula 

sebaliknya. Pada dasarnya harga saham merupakan harga pentupan (closing price) 

yang terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran dalam bursa saham, 

artinya tinggi rendahnya harga saham tergantung pada besarnya permintaan dan 

penawaran atas saham tersebut (Choirani, Darminto, and Handayani 2011). Pada 

kondisi dimana permintaan lebih besar, maka harga saham akan cenderung naik, 

sedangkan pada kondisi dimana penawaran saham lebih banyak maka harga saham 
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akan menurun. Permintaan lebih besar artinya banya investor yang tertarik untuk 

membeli saham tersebut, hal tersebut dipacu karena kinerja perusahaan yang baik 

yang dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan. 

Informasi yang akurat sangat diperlukan dalam investasi berbentuk saham, 

jika tidak hal tersebut dapat merugikan beberapa pihak terutama investor karena 

investasi di bursa saham memiliki resiko yang relatif tinggi meskipun mempunyai 

keuntungan yang relatif besar juga. Oleh sebab itu perusahaan harus menyajikan 

informasi-informasi yang relevan serta akurat mengenai kinerja keuangan 

perusahaan sehingga tidak merugikan pihak investor dan para investor dapat 

menilai dan memilih saham mana yang nantinya akan mereka pilih untuk 

diinvestaikannya.  

Sebelum menanamkan sahamnya investor juga harus pandai menganalisis 

saham, jika salah dalam menganalisis saham maka investor justru akan mengalami 

kerugian dalam investasinya. Ada dua pendekatan dalam melakukan analisis saham 

yaitu analisis teknikal dan analisi fundamental (Choirani et al. 2011). Analisis 

teknikal merupakan suatu metode analisis untuk memperkirakan arah pergerakan 

harga di masa depan dengan mempelajari data harga di pasar pada periode 

sebelumnya yang telah terbentuk di atas chart saham.  

Analisis fundamental merupakan suatu pengamatan dan penilaian atas 

kondisi-kondisi yang mendasari pergerakan harga saham. Adapun faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham, salah satunya yaitu kinerja 

keuangan perusahaan dengan indikator rasio keuangan pada laporan keuangan 

tahunan perusahaan (annual report). Rasio keuangan tersebut berupa rasio 
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likuiditas, rasio leverage dan rasio protibalitas yang dapat menjadi acuan investor 

untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Current Ratio (CR), merupakan salah satu rasio likuiditas yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

yang telah jatuh tempo. Semakin rendah CR maka semakin rendah juga 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Debt to Equity (DER), merupakan salah satu rasio leverage/solvabilitas 

untuk mengukur sejauh mana struktur modal perusahaan dibayai dengan hutang. 

Semakin besar DER menunjukan tingginnya ketergantungan perusahaan kepada 

pihak luar, sehingga beban perusahaan semakin berat.  

Retrun on Equity (ROE), merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

menggambarkan efektivitas manajemen dalam menggunakan modal yang dimiliki 

perusahaan untuk memperoleh laba. Besarnya ROE sangat dipengaruhi oleh 

besarnya laba bersih dan juga modal yang dimiliki oleh perusahaan, semakin tinggi 

laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan maka akan semakin meningkatkan 

ROE.  

Return on Assets (ROA), merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

menggambarkan efektivitas manajemen dalam menggunakan asetnya untuk 

memperoleh laba. Besarnya ROA sangat dipengaruhi oleh besarnya laba bersih dan 

juga aset yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan oleh 

perusahaan maka akan semakin meningkatkan ROA. 

ROE dan ROA merupakan proyeksi dari profitabilitas perusahaan, dimana 

profitabilitas perusahaan sendiri merupakan tolak ukur dari kinerja perusahaan. CR 
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merupakan proyeksi dari likuiditas perusahaan dan DER merupakan proyeksi dari 

solvabilitas perusahaan, keduanya merupakan faktor-faktor mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Kemudian kinerja perusahaan merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap harga saham perusahaan. Oleh sebab itu ROE dan ROA digunakan 

menjadi variabel intervening yang memediasi pengaruh antara CR dan DER 

terhadap Harga Saham. 

Banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ini yang telah go-public 

dan dikelompokan dalam beberapa sektor, salah satunya adalah industri 

manufaktur. Industri manufaktur sendiri juga memiliki beberapa jenis subsektor, 

salah satunya merupakan industri makanan dan minuman (food & beverages). 

Industri makanan dan minuman di Indonesia memiliki potensi pasar yang baik yang 

merupakan sebuah peluang bisnis yang baik pula bagi pelaku industri ini. Industri 

makanan dan minuman memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen. Kebutuhan konsumen akan produk makanan dan minuman akan selalu 

ada karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok.  

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Berikut ini adalah data 

empiris mengenai harga saham perusahaan ditiap akhir tahun yang dapat dilihat 

pada tabel 1.1 sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

  Rata- Rata Harga Saham pada Annual Report Perusahaan  

Food and Beverages di BEI Periode 2013-2017 

 

Sumber: www.idx.co.id data telah diolah, 2018 

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukan bahwa harga saham ditiap akhir 

tahunnya mengalami mengalami kenaikan dan juga penurunan. Dalam data empiris 

harga saham perusahaan ditiap akhir tahunnya menunjukan kenaikan dan 

penurunan pada harga saham ditiap tahunnya, hal tersebut menjadi acuan dalam 

penelitian ini karena terjadinya fenomena gap yang artinya terjadi kesenjangan 

antara kenyataan dan juga harapan. Perusahaan tentu saja mengharapkan harga 

saham perusahaan naik terus akan tetapi kenyataan yang terjadi harga saham 

perusahaan tidak hanya mengalami kenaikan namun juga mengalami penurunan. 

Perubahan inkosisten pada harga saham bahkan terjadi disetiap perusahaan food & 

beverages. 
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Harga Saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan 

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

perusahaan tersebut. Selama ini telah banyak penelitian tentang harga saham, 

karena harga saham perusahaan merupakan hal yang penting dan sangat di 

perhatikan oleh investor. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah CR 

dan DER sebagai variabel independen, serta ROE dan ROA sebagai variabel 

intervening. Terjadi inkonsisten hasil penelitian terdahulu dari variabel CR, DER 

dan ROE yang mempengaruhi harga saham sehingga perlu diadakan penelitian 

lanjutan. Berikut ini research gap dari beberapa hasil penelitian terdahulu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Amanda, Darminto, and Husaini 2011) 

dimana ROE mempunyai pengaruh siginifikan positif terhadap harga 

saham, sedangkan dalam penelitian (Amanah, Atmanto, and Azizah 

2014) ROE mempunyai pengaruh negatif yang tidak siginifikan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Amanah et al. 2014) dimana ROA 

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap harga saham, 

sedangkan dalam penelitian (Ilham et al. 2014) ROA mempunyai 

pengaruh signifikan negatif terhadap harga saham. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Amanah et al. 2014) dimana secara 

parsial CR mempunyai pengaruh positif yang signifikan, sedangkan 

dalam penelitian (Choirani, Darminto, and Handayani 2011) CR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Amanda et al. 2011) dimana secara 

parsial DER mempunyai pengaruh yang signifikan negatif,  sedangkan 
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dalam penelitian (Azhari, Rahayu, and Z.a. 2016) DER tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hal tersebut memberi kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham menunjukan hasil yang inkosisten. Harga saham perusahaan sendiri 

juga masih mengalami kenaikan dan penurunan. Dengan melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham dan  karena terjadi inkosisten hasil penelitian dan perlu 

dilakukan penelitian lanjutan. Oleh sebab itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat 

judul : “PENGARUH CURRENT RATIO DAN DEBT TO EQUITY 

TERHADAP HARGA SAHAM, DENGAN RETURN ON EQUITY DAN 

RETURN ON ASSETS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian dan fenomena di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan diangkat sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh CR terhadap ROE ? 

2. Bagaimana pengaruh DER terhadap ROE ? 

3. Bagimana pengaruh CR terhadap ROA ? 

4. Bagaimana pengaruh DER terhadap ROA ? 

5. Bagaimana pengaruh CR terhadap Harga Saham ? 

6. Bagaimana pengaruh DER terhadap Harga Saham ? 

7. Bagaimana pengaruh ROE terhadap Harga Saham ? 

8. Bagaimana pengaruh ROA terhadap Harga Saham ? 

9. Bagaimana pengaruh CR terhadap Harga Saham melalui ROE ? 

10. Bagaimana pengaruh DER terhadap Harga Saham melalui ROE ? 



9 

 

 
 

11. Bagaimana pengaruh CR terhadap Harga Saham melalui ROA ? 

12. Bagaimana pengaruh DER terhadap Harga Saham melalui ROA ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara CR dan ROE. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara DER dan ROE. 

3. Untuk mengetahui dan menganilisis pengaruh antara CR dan ROA. 

4. Untuk mengetahui dan menganilisis pengaruh antara DER dan ROA. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara CR dan Harga Saham. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara DER dan Harga Saham. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara ROE dan Harga Saham. 

8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara ROA dan Harga Saham. 

9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara CR terhadap Harga 

Saham melalui ROE. 

10. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara DER terhadap Harga 

Saham melalui ROE. 

11. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara CR terhadap Harga 

Saham melalui ROA. 

12. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara DER terhadap Harga 

Saham melalui ROA. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

sesuai dengan permasalahan di atas, maka dapat diperoleh manfaat dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penulis 

Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana belajar dan menambah ilmu 

pengetahuan di bidang investasi dalam menilai saham perusahaan khususnya 

mengetahui pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap harga saham dan 

memanfaatkan teori yang telah diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan 

tema penelitian ini. 

2. Investor dan Calon Investor 

Bagi investor dan calon investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran dan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan 

investasi di sektor makanan dan minuman Indonesia agar melihat terlebih 

dahulu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi harga saham di sektor 

ini. 

3. Perusahaan 

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi perusahaan dan pertimbangan yang berarti dalam membuat 

keputusan keuangan dimasa yang akan datang khususnya yang memperngaruhi 

Current Ratio, Debt to Equity, dan Return on Equtiy sehingga bisa 

meningkatkan harga saham. 
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4. Pihak-Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat serta menjadi 

bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian lebih jauh sebagai bahan 

bacaan yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang 

membacanya. 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Agency Theory 

Teori Agensi (Agency Theory) menurut (Jensen and Meckling 1976) 

merupakan masalah antara manajemen (agent) dan pemilik/investor (principal) 

dalam pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, antara pemasok 

modal yang berbeda dan dalam pemisahan resiko, pengambilan keputusan dan 

fungsi kontrol di perusahaan. 

Dalam konteks perusahaan, pemilik atau pemegang saham merupakan 

principal, sedangkan manajer perusahaan bertindak sebagai agent. Pemegang 

saham atau pemilik perusahaan merupakan pihak yang memberikan mandat kepada 

manajer untuk mengelola kegiatan-kegiatan di perusahaan. Sebagai bentuk 

pertanggung jawaban,  manajer  merangkum kinerja keuangan perusahaan pada 

laporan keuangan. Sementara itu, pemegang saham memberikan kompensasi atas 

kinerja manajer dalam bentuk insentif tertentu. 

Meskipun demikian, pendelegasian tugas antara principal dan agent 

cenderung menciptakan konflik mengingat agent mungkin tidak melaksanakan 

tugas sesuai dengan apa yang diinginkan principal. Teori keagenan mengasumsikan 

bahwa agent akan berperilaku oportunistis dan melakukan hal-hal yang 
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bertentangan dengan kepentingan principal (Mitchell and Meacheam 2011). 

Kontrak antara principal-agent sudah diatur sedemikian rupa, agent sangat 

mungkin untuk bertindak demi keuntungan pribadinya tanpa mempertimbangkan 

kepentingan principal. Konflik dalam hubungan principal dan agent disebut 

masalah keagenan. Meskipun sebenarnya principal dan agent itu memilki tujuan 

yang sama yaitu, meningkatkan nilai perusahaan (Wongso 2013). 

Pada akhirnya, masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan 

manajer menciptakan biaya agensi. Biaya agensi terdiri dari biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memberikan insentif pada manajer, biaya pengawasan, dan biaya 

untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Tingkat biaya agensi 

berbeda-beda pada setiap perusahaan, dan perusahaan dapat menerapkan kebijakan 

tertentu untuk mengatasi masalah keagenan dengan biaya agensi minimal. 

1.5.2 Signalling Theory 

Dalam sebuah perusahaann biasanya terjadi informasi asimetris antara 

manajemen perusahaan (agent) dan investor (principal), dimana principal 

mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih sedikit dan lebih 

lambat dibanding agent. Teori Sinyal (Signalling Theory) ini menunjukan bahwa 

informasi asismetris dapat dikurangi dengan tindakan agent yang seharusnya 

memberikan sinyal/informasi keberhasilan ataupun kegagalan agent dalam 

mengelola perusahaan yang berupa laporan keuangan kepada principal (Morris 

1987), dengan begitu kedua belah pihak mengetahui keadaan perusahaan, karena 

laporan keuangan sendiri merupakan media informasi yang mencatat seluruh 

aktivitas perusahaan. 
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Nilai perusahaan kemungkinan dapat meningkat dengan pengurangan 

informasi asimetris, dengan cara memberi sinyal kepada pihak stakeholder berupa 

laporan keuangan perusahaan yang jelas dan dapat dipercaya, sehingga dapat 

memperjelas prospek pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. Laporan 

perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pada Signalling 

Theory, investor berharap mendapatkan sinyal positif dari manajemen dalam 

menyajikan informasi keuangan. Begitu juga dengan manajemen yang berharap 

memberikan infromasi keuangan yang positif kepada investor, supaya investor 

tertarik menanamkan/menambahkan modalnya ke perusahaan. Perusahaan 

menyajikan laporan keuangan tahunan yang akan menginformasikan 

perkembangan harga saham perusahaan. 

Informasi dari laporan keuangan penting bagi pihak manajemen maupun 

bagi pihak investor karena mengandung catatan, rincian dan gambaran keadaan 

perusahaan dari masa lalu, sekarang dan dimasa yang akan datang untuk 

memperkirakan perkembangan perusahaan. Informasi dari laporan keuangan juga 

mengambarkan nilai dari suatu perusahaaan, artinya jika laporan keuangan 

memberi sinyal yang positif maka dapat mempengaruhi opini investor untuk 

menanamkan tambahan modal ke perusahaan. 

Sebelum melakukan pengeluaran investasi sebaiknya perusahaan 

menghitung dulu seberapa besar pengembalian yang diterima perusahaan dari 

pengeluaran investasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan, karena 
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pengeluaran investasi untuk jangka panjang perusahaan dapat memberikan sinyal 

positif bagi pertumbuhan perusahaan. 

1.5.3 Pasar Modal 

Pasar Modal merupakan wadah untuk perusahaan dalam mencari sumber 

dana dalam jumlah yang besar serta dimanfaatkan bagi para investor untuk 

berinvestasi.  

Menurut Fahmi dan Hadi (2009), pasar modal merupakan tempat untuk 

berbagai pihak, khususnya perusahaan yang menjual saham (stock) dan obligasi 

(bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan 

sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat permodalan perusahaan. 

Sedangkan menurut Tandelilin (2010), pasar modal merupakan pertemuan 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana 

dengan cara memperjualbelikan sekuritas. 

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

merupakan tempat untuk mencari dana bagi perusahaan dengan menjual hak 

kepemilikan perusahaan kepada investor.  

1.5.4 Saham 

Saham merupakan salah satu instrumen yang diperjualbelikan dalam pasar 

modal yang memiliki tingkat keuntungan yang besar serta resiko yang besar 

pula,walaupun dengan tingkat resiko yang tinggi namun saham merupakan salah 

satu instrumen pasar modal yang paling diminati oleh investor. 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006), saham dapat didefinisikan 

sebagai tanda atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 
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perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa 

pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga 

tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang 

ditanamkan di perusahaan tersebut. 

Menurut Tandelilin (2010), saham merupakan surat bukti kepemilikan atas 

aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham dengan memiliki saham suatu 

perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan 

kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban 

perusahaan. 

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa saham merupakan 

surat berharga yang menunjukan kepemilikan perusahaaan. 

1.5.4.1 Jenis-Jenis Saham 

Menurut Gumanti (2011) ada dua jenis saham yang diperdagangkan 

di pasar modal, yaitu : 

1. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa merupakan surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan 

yang menjelaskan nilai nominal dimana pemegangnya diberikan hak untuk 

mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa) dan memperoleh keuntungan 

berupada deviden di tiap akhir tahun. 

2. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferan merupakan jenis saham yang membayar kepada 

pemegangnya dalam bentuk deviden yang besarnya sudah ditetapkan. Jadi 
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saham preferen merupakan bentuk penggabungan dari saham biasa 

(common stock) dan obligasi (bond). 

1.5.5 Analisis Saham 

Analisis saham perlu dilakukan oleh investor untuk menentukan apakah 

saham yang akan dipilih nanti akan memberikan keuntungan (return) yang sesuai 

dengan yang diharapkan investor (Hakmi et al. 2017). 

Menurut Anoraga dan Pakarti (2008) secara umum ada banyak teknik 

analisis dalam penilaian saham, tetapi yang paling banyak dipakai adalah analisis 

yang bersifat fundamental, analisis teknikal, analisis ekonomi dan analisis rasio 

keuangan.  

1.5.6 Analisis Teknikal  

Analisis teknikal menurut Sutrisno (2012), merupakan pendekatan analisis 

harga saham dengan cara mempelajari data historis dari harga saham. Analisis ini 

hanya mempelajari pergerakan harga saham dari waktu ke waktu tanpa mempelajari 

kinerja perusahaan yang mengeluarkan harga saham tersebut.  

Menurut Tendelilin (2010), analisis teknikal adalah teknik untuk 

memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya 

berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Data 

historis harga dan aktivitas volume transkasi dioleh dalam bentuk chart untuk 

meramalkan trend harga masa depan. 
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1.5.6.1 The Dow Theory 

Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi trend harga saham dalam 

jangka panjang dengan berdasarkan pada data-data historis harga pasar saham 

dimasa lalu. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pergerakan harga 

saham bisa dikelompokan menjadi tiga, sebagai berikut : 

1. Primary Trend, yaitu pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang 

lama (beberapa tahun). 

2. Secondary Trend, yaitu pergerakan harga saham yang biasanya terjadi 

dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. 

3. Minor Trend, yaitu pergerakan fluktuatif harga saham yang terjadi setiap 

harinya. 

1.5.7 Analisis Fundamental 

Analisis fundamental menurut Sutrisno (2010), merupakan pendekatan 

analisis harga saham dengan mempelajari kinerja perusahaan dan analisis ekonomi 

pada perusahaaan yang mengeluarkan harga saham yang akan mempengaruhi masa 

depan perusahaan tersebut. Dalam pendekatan ini mempelajari perkembangan 

dalam laporan keuangaan perusahaan serta rencana perusahaan dimasa yang akan 

datang. Pada dasarnya kinerja perusahaan yang baik akan meningkatan harga saham 

perusahaan. 

1.5.7.1 Top-Down Approach 

Investor yang bertujuan investasi jangka panjang, baik investor 

lembaga maupun investor perorangan selalu memulai analisis awal yaitu 
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dengan top-down approach. Dimaksud dengan top-down approach adalah 

analisis dari data makro, kemudian data mikro, berikutnya data sektoral, dan 

berakhir dengan individu perusahaan (Mohamad Samsul, 2015). 

Menurut Tandelilin (2010), tahap pertama dalam analisis 

fundamental  secara top-down adalah Analisis Ekonomi dalam kaitannya 

dengan pemilihan sekuritas dengan mengidentifikasi faktor-faktor makro 

ekonomi yang mempengaruhi kinerja suatu sekuritas. Faktor-faktor makro 

ekonomi secara empiris telah terbukti mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan investasi di beberapa negara, berikut ini memperlihatkan 

hubungan faktor-faktor tersebut dan dampaknya terhadap investasi suatu 

negara. 

Tabel 1.1 

Hubungan Beberapa Faktor Makro Ekonomi Terhadap Perusahaan 

Indikator 

Ekonomi  

Pengaruh Penjelasan 

Produk 

Domestik 

Bruto (PDB) 

Meningkatnya PDB merupakan 

sinyal yang baik untuk investasi 

dan sebaliknya jika menurun. 

Meningkatkan PDB mempunyai pengaruh 

positif terhadap daya beli konsumen sehingga 

dapat mingkatkan permintaan terhadap 

produk perusahaan. 

Inflasi Peningkatan inflasi secara 

relatif merupakan sinyal negatif 

bagi pemodal di pasar modal. 

Inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya 

perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi 

lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat 

dinikmati oleh perusahaan maka profitabilas 

perusahaan akan turun. 
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Tingkat 

Bunga 

Tingkat bunga yang tinggi 

merupakan sinyal negatif 

terhadap harga saham. 

Tingkat suku bunga yang meningkat bisa juga 

menyebabkan investor menarik investasinya 

pada saham dan memindahkannya pada 

investasi berupa tabungan ataupun deposito. 

Kurs Rupiah Menguatnya kurs rupiah 

terhadap mata uang asing 

merupakan sinyal positif bagi 

perekonomian. 

Menguatnya kurs rupaih terhadap mata uang 

asing akan menurunkan biaya impor bahan 

baku untuk produksi dan akan menurunkan 

tingkat suku bunga yang berlaku. 

Anggaran 

Defisit 

Anggaran yang defisit 

merupakan sinyal positif bagi 

ekonomi yang sedang 

mengalami resesi, tetapi 

merupakan sinyal yang negatif 

bagi ekonomi yang mengalami 

inflasi. 

Anggaran defisit akan mendorong konsumsi 

dan investasi pemerintah, sehingga dapat 

meningkatkan permintaan terhadap produk 

perusahaan. Akan tetapi jika anggaran defisit 

di sisi lain justru akan meningkatkan jumlah 

uang yang beredar dan akibatnya akan 

mendorong inflasi. 

Investasi 

Swasta 

Mingkatnya investasi swasta 

adalah sinyal positif bagi 

pemodal. 

Meningkatnya investasi swasta akan 

meningkatkan PDB sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan konsumen. 

Neraca 

Perdagangan 

dan 

Pembayaran 

Defisit neraca perdagangan dan 

pembayaran merupakan sinyal 

negatif bagi pemodal. 

Defisit neraca perdagangan dan pembayaran 

harus dibiayai dengan menarik modal asing. 

Untuk melakukan hal ini, suku bunga harus 

dinaikkan. 

 

Tahap kedua dalam analisis fundamental secara top-down adalah 

Analisis Industri berkaitan dengan arti penting analisis industri untuk 

menyeleksi sekuritas dalam tingkat persaingan dalam industri dan efeknya 

terhadap return industri yang diharapkan. Analisis industri bertujuan untuk 
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menentukan industri-industri mana yang menawarkan prospek paling 

menguntungkan. 

 Menurut Reilly dan Brown (1997) dalam Tandelilin (2010), 

analisis industri merupakan tahapan penting yang perlu dilakukan oleh 

investor. Beberapa penelitian yang terkait dengan analisis industi telah 

dirangkum dan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut ini: 

1. Industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda pula. 

2. Tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. 

3. Tingkat return perusahaan-perusahaan disuatu industri yang sama, 

terlihat cukup beragam. 

4. Tingkat resiko berbagai industri juga beragam. 

5. Tingkat resiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. 

Tahap ketiga dalam analisis fundamental secara top-down adalah 

Analisis Perusahaan yang terkait dengan pemilihan perusahaan dalam 

industri terpilih yang paling menguntungkan bagi investor, untuk itu 

investor sebelumnya harus melakukan analisis terhadap perusahaan yang 

terpilih dengan menganlisis laporan keuangan perusahaan tersebut sehingga 

investor dapat mengetahui informasi tentang bagaimana keadaan keuangan 

perusahaan yang nantinya akan dipilih investor untuk berinvestasi. 

1.5.8 Analisis Rasio Keuangan 

Analisis Rasio Keuangan banyak dipergunakan oleh calon investor. Analisis 

ini didasarkan pada hubungan antar-pos dalam laporan keuangan perusahaan yang 
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akan mencerminkan keadaan keuangan serta hasil dari operasional perusahaan 

(Anoraga dan Pakarti, 2008). 

Menurut Fahmi (2012), rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat 

perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan 

mempergunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan. 

Menurut Kasmir (2012), menyatakan bahwa rasio keuangan merupakan 

kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan 

cara membagi satu angka dengan angka lainnya. 

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis rasio 

keuangan merupakan perbandingan antar pos di laporan keuangan yang 

menunjukan keadaan perusahaan. 

1.5.8.1 Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

Secara garis besar menurut Harahap (2010) ada 4 jenis rasio yang 

digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut : 

1. Rasio Likuiditas (Likuidity Ratio), rasio yang mengukur kemampuan  

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. 

2. Rasio Aktivitas (Activity Ratio), Rasio yang mengukur efisiensi perusahaan 

dalam menggunakan aset-asetnya. 

3. Rasio Leverage (Leverage Ratio), Rasio yang mengukur seberapa banyak 

perusahaan dibiayai dari hutang (pinjaman). 

4. Rasio Keuntungan (Profitability Ratio), Rasio yang menunjukan 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. 
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1.5.9 Harga Saham  

Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan 

perusahaan. Harga saham juga dapat menentukan nilai suatu perusahaan artinya 

semakin tinggi nilai saham maka semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan 

tersebut. Salah satu tujuan dasar dalam manajemen keuangan adalah 

memaksimalkan nilai suatu perusahaan, tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara 

memaksimalkan nilai pasar harga saham perusahaan. 

Menurut Anoraga dan Pakarti (2008) menyatakan harga pasar merupakan 

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

ditutup, maka harga pasar adalah harga penutupannya (closing price). 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006) menyatakan harga saham terjadi 

pada waktu tertentu. Harga saham bisa berubah naik atau turun dalam kurun waktu 

yang begitu cepat. Ia dapat berubah pada hitungan menit bahkan dapat berubah 

dalam hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung dengan 

permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual saham. 

Kesimpulan dari kutipan diatas adalah harga saham merupakan harga 

pentupan (closing price) yang terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran 

dalam bursa saham, artinya tinggi rendahnya harga saham tergantung pada besarnya 

permintaan dan penawaran atas saham tersebut. 

Harga saham yang berubah sewaktu-waktu tersebut dapat memberikan 

keuntungan berupa capital gain yaitu selisih harga jual saham yang lebih tinggi dari 

harga belinya atau juga sebaliknya dapat mengalami  kerugian berupa capital loss 

yaitu selisih harga jual sahamnya lebih rendah daripada harga belinya. 
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Menurut Alwi (2008), ada dua faktor yang mempengaruhi harga saham 

yaitu sebagai berikut : 

1. Faktor Internal 

 Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti 

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk 

baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan 

penjualan. 

 Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti 

pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

 Pengumuman badan direksi manajemen (management board of 

director announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, 

manajemen, dan struktur organisasi.  

 Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakusisian dan 

diakuisisi.  

 Pengumuman investasi (investment announcements), seperti 

melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan 

usaha lainnya.  

 Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti 

negoisasi baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.  

 Pengumuman laporan keuangan perusahaan. 
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2. Faktor Eksternal 

 Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga 

tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai 

regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

 Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan 

karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan 

tuntutan perusahaan terhadap manajernya.  

 Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga 

saham perdagangan, pembatasan/penundaan trading.  

 Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga 

merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya 

pergerakan harga saham di bursa efek suatu negara.  

 Berbagai isu baik dari dalam dan luar negeri. 

 

1.5.10 Return on Equity 

Dari sudut pandang investor, salah satu indikator penting untuk menentukan 

nilai prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang adalah dengan melihat 

seberapa jauh pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Return on Equity (ROE) 

merupakan salah satu indikator terbaik untuk mengukur kinerja perusahaan dimana 

ROE mempunyai hubungan positif dengan perubahan laba. ROE merupakan rasio 

untuk mengukur seberapa besar keuntungan perusahaan yang diperoleh dari 

pemanfaatan modal perusahaan.  
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Menurut Harahap (2010) ROE memiliki hubungan positif dengan harga 

saham, sehingga semakin besar ROE  semakin besar pula harga saham karena 

besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima 

investor akan semakin tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham 

tersebut dan hal itu menyebabkan harga saham cenderung naik. 

Sedangkan menurut Kasmir (2012), ROE merupakan rasio untuk mengukur 

laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kondisi 

keuangan perusahaan dan begitu juga sebaliknya. 

Menurut Kasmir (2012) ROE dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

Return on Equity :  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 x 100% 

 

1.5.11 Return on Assets  

Retrun on Assets (ROA) juga merupakan salah satu indikator penting untuk 

menentukan nilai prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang karena  ROA 

digunakan manajemen untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai 

kinerja operasional dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk 

memperoleh laba. 

Menurut Kasmir (2012), ROA adalah rasio yang menunjukan hasil (return) 

atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan 

ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukan efektivitas 

manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. 
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Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2010), semakin tinggi ROA 

maka semakin baik pula keadaan suatu perusahaan. Namun apabila tingkat ROA 

rendah tidak selalu berarti buruk. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh keputusan 

yang disengaja untuk menggunakan hutang dalam jumlah besar, beban hutang yang 

tinggi menyebabkan laba bersih menjadi relatif rendah. 

Menurut Kasmir (2012) ROA dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

Return on Assets :  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 x 100% 

 

1.5.12 Current Ratio 

Current Ratio (CR) merupakan salah satu rasio likuiditas yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

yang telah jatuh tempo. CR merupakan rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar 

yang dimiliki perusahaan. 

Menurut Harahap (2010), CR menunjukkan sejauh mana aktiva lancar 

menutupi hutang lancar. Jika ingin aman perbandingan antara aktiva lancar dan 

hutang lancar lebih dari 1:1. 

Sedangkan menurut Kasmir (2012),  CR merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, 

seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka 

pendek atau hutang yang segera jatuh tempo. 

Menurut Kasmir (2012) CR dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Current Ratio : 
 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
 x 100% 

 

1.5.13 Debt to Equity 

Debt to Equity (DER) merupakan salah satu rasio untuk mengukur sejauh 

mana perushaan dibiayai dengan hutang. DER mencerimkan besarnya proporsi 

struktur modal antara total hutang dan total modal sendiri. DER merupakan salah 

satu rasio leverage.  

Menurut Fahmi (2012), DER sebagai ukuran yang dipakai dalam 

menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang 

ditersedia untuk kreditor. 

Menurut Kasmir (2012), DER merupakan rasio yang digunakan untuk 

menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini mencari perbandingan antara seluruh 

hutang termasuk hutang lancar dengan ekuitas. 

Menurut Kasmir (2012) DER dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

Debt to Equity : 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 x 100% 

 

1.5.14 Pengaruh Antar Variabel  

Pengaruh Current Ratio Terhadap Retrun on Equity 

Current Ratio (CR), merupakan salah satu rasio likuiditas yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

yang telah jatuh tempo. CR sendiri merupakan perbandingan antara aktiva lancar 

dengan hutang lancar. Semakin tinggi CR artinya aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan lebih besar dari hutang jangka pendek yang dimiliki perusahaan, namun 
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jika aktiva lancar terlalu besar menandakan modal kerja perusahaan tidak 

digunakan secara efektif yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Esthirahayu et al. 2012) dimana CR 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROE. 

H1 = Terdapat pengaruh antara Current Ratio dan Return on Equity. 

Pengaruh Debt to Equity Terhadap Return on Equity 

Debt to Equity (DER), merupakan salah satu rasio leverage untuk mengukur 

sejauh mana perusahaan dibayai dengan hutang. DER sendiri merupakan 

perbandingan antara total modal dengan total hutang. Semakin besar DER 

menunjukan tingginnya ketergantungan perusahaan kepada pihak luar, sehingga 

beban perusahaan semakin berat. Jika perusahaan menanggung beban hutang yang 

tinggi yang melebihi modal yang dimiliki perusahaan maka dapat mempengaruhi 

pendapatan perusahaan atau bahkan dapat merugikan perusahaan. Dalam hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Argananta 2017) dimana DER mempunyai 

pengaruh signifikan negatif terhadap ROE. 

H2 = Terdapat pengaruh antara Debt to Equity dan Return on Equity. 

Pengaruh Current Ratio  Terhadap Return on Assets 

Current Ratio (CR), merupakan salah satu rasio likuiditas yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

yang telah jatuh tempo. CR sendiri merupakan perbandingan antara aktiva lancar 

dengan hutang lancar. Semakin tinggi CR artinya aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan lebih besar dari hutang jangka pendek yang dimiliki perusahaan, namun 
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jika aktiva lancar terlalu besar menandakan modal kerja perusahaan tidak 

digunakan secara efektif yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muchamad Chaerul Umam and Drs. 

H. Mohammad Kholiq Mahfud 2016) dimana CR mempunyai pengaruh yang 

signifikan positif terhadap ROA. 

H3 = Terdapat pengaruh antara Current Ratio dan Return on Assets.  

Pengaruh Debt to Equity Terhadap Return on Assets 

Debt to Equity (DER), merupakan salah satu rasio leverage untuk mengukur 

sejauh mana perusahaan dibayai dengan hutang. DER sendiri merupakan 

perbandingan antara total modal dengan total hutang. Semakin besar DER 

menunjukan tingginnya ketergantungan perusahaan kepada pihak luar, sehingga 

beban perusahaan semakin berat. Jika perusahaan menanggung beban hutang yang 

tinggi yang melebihi modal yang dimiliki perusahaan maka dapat mempengaruhi 

pendapatan perusahaan atau bahkan dapat merugikan perusahaan. Dalam hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Sari and Chabachib 2013) dimana DER 

mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap ROA. 

H4 = Terdapat pengaruh antara Debt to Equity dan Return on Assets. 

Pengaruh Current Ratio Terhadap Harga Saham 

Current Ratio (CR), merupakan salah satu rasio likuiditas yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

yang telah jatuh tempo. Semakin tinggi CR maka semakin baik karena perusahaan 

dianggap mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hasil penelitian 
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yang dilakukan oleh (Amanah, Atmanto, and Azizah 2014) dimana CR mempunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap harga saham. 

H5 = Terdapat pengaruh antara Current Ratio dan Harga Saham. 

Pengaruh Debt to Equity Terhadap Harga Saham 

Debt to Equity (DER), merupakan salah satu rasio leverage untuk mengukur 

sejauh mana perusahaan dibayai dengan hutang. Semakin besar DER menunjukan 

tingginnya ketergantungan perusahaan kepada pihak luar, sehingga beban 

perusahaan semakin berat. Jika perusahaan menanggung beban utang yang tinggi 

yang melebihi modal yang dimiliki perusahaan maka dapat mempengaruhi harga 

saham. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amanda, Darminto, and 

Husaini 2011) dimana DER mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap 

harga saham. 

H6 = Terdapat pengaruh antara Debt to Equity dan Harga Saham. 

Pengaruh Return on Equity Terhadap Harga Saham 

Retrun on Equity (ROE), merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

menggambarkan efektivitas manajemen dalam menggunakan modal yang dimiliki 

perusahaan untuk memperoleh laba. ROE sendiri merupakan perbandingan antara 

laba bersih dengan total modal. Semakin tinggi ROE menandakan keefektifan 

perusahaan memanfaatkan modalnya untuk memperoleh laba dan begitu pula 

sebaliknya. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amanda et al. 2011) 

dimana ROE mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Harga Saham. 



31 

 

 
 

H7 = Terdapat pengaruh antara Return on Equity terhadap Harga Saham.  

Pengaruh Return on Assets Terhadap Harga Saham 

Return on Assets (ROA), merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

menggambarkan efektivitas manajemen dalam menggunakan asetnya untuk 

memperoleh laba. ROA sendiri merupakan perbandingan antara laba bersih dengan 

total aktiva. Semakin tinggi ROA menandakan keefektifan perusahaan 

memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba dan begitu juga sebaliknya. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh (Amanah et al. 2014) dimana ROA mempunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap Harga Saham. 

H8 = Terdapat pengaruh antara Return on Assets terhadap Harga Saham. 

Pengaruh Current Ratio Terhadap Harga Saham Melalui Return on 

Equity 

Apabila tingkat Current Ratio (CR) baik, maka perusahaan akan lebih 

efektif dalam menghasilkan laba karena dapat memaanfatkan aktiva lancar sebaik 

mungkin, artinya tidak ada modal kerja perusahaan yang tidak berjalan. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Esthirahayu et al. 2012) yang 

menyatakan adanya pengaruh signifikan positif CR terhadap ROE. Serta dalam 

hasil penelitian dari (Amanda et al. 2011) yang menyatakan bahwa ROE 

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Harga Saham. 

H9 = Terdapat pengaruh antara Current Ratio terhadap Harga Saham melalui Return 

on Equity. 
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Pengaruh Debt to Equity Terhadap Harga Saham Melalui Return on 

Equity 

Tingkat Debt to Equity (DER) yang tinggi menandakan bahwa struktur 

modal perusahaan lebih besar dibiayai oleh hutang, artinya perusahaan memiliki 

ketergantungan tinggi kepada pihak luar dan beban perusahaan lebih berat. Jika 

hutang lebih tinggi dari modal yang dimiliki perusahaan dapat mempengaruhi 

pendapatan atau bahkan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Argananta 2017) yang 

menyatakan adanya pengaruh signifikan negatif antara DER terhadap ROE. Serta 

hasil penelitian dari (Amanda, Darminto, and Husaini 2011) yang menyatakan 

bahwa ROE mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Harga Saham. 

H10 = Terdapat pengaruh antara Debt to Equity terhadap Harga Saham melalui 

Return on Equity. 

Pengaruh Current Ratio Terhadap Harga Saham Melalui Return on 

Assets 

Current Ratio (CR) menandakan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika semakin tinggi CR menandakan hal 

baik bagi perusahaan pula, artinya pemasukan perusahaan juga lebih baik daripada 

pengeluran perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muchamad Chaerul Umam and Drs. H. 

Mohammad Kholiq Mahfud 2016) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan 

positif antara CR terhadap ROA. Serta hasil penelitian dari (Amanah, Atmanto, and 
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Azizah 2014) yang menyatakan bahwa ROA mempunyai pengaruh signifikan 

positif terhadap Harga Saham. 

H11 = Terdapat pengaruh antara Current Ratio terhadap Harga Saham melalui 

Return on Assets. 

Pengaruh Debt to Equity Terhadap Harga Saham Melalui Return on 

Assets 

Debt to Equity (DER) merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana 

stuktur modal perusahaan dibiayai dengan hutang. Jika semakin tinggi DER  

merupakan tanda buruk bagi perusahaan karena pengeluaran perusahaan untuk 

melunasi hutang juga semakin besar dan hal tersebut dapat mempengaruhi 

pemasukan perusahaan. Hal tersebut sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Sari and Chabachib 2013) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan negatif 

antara DER terhadap ROA. Serta hasil penelitian dari (Amanah, Atmanto, and 

Azizah 2014) yang menyatakan bahwa ROA mempunyai pengaruh signifikan 

positif terhadap Harga Saham. 

H12 = Terdapat pengaruh antara Debt to Equity terhadap Harga Saham melalui 

Return on Assets. 
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Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul & Nama Peneliti Variabel Metode Penelitian Kesimpulan 

X Y 

1. Pengaruh ROE, DER, TATO,  

dan PER terhadap harga 

saham pada perusahaan 

properti dan real estate yang 

go publik di Bursa Efek 

Indonesia. (Diko Fitriansya, 

Sri Mangesti dan Zahroh 

Z.A) 

ROE, DER, 

TATO dan 

PER 

Harga 

Saham 

Analisis regresi 

linier berganda 

Secara parsial ROE dan PER 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga 

saham, sedangkan DER dan 

TATO tidak berpengaruh 

siginikan terhadap harga 

saham. 

2. Pengaruh DER, ROE, EPS dan 

PER terhadap harga saham 

pada perusahaan food and 

beverages yang terdafar di 

BEI. (Astrid Amanda, 

Darminto, dan  Achmad 

Husaini) 

DER, ROE, 

EPS dan 

PER 

Harga 

Saham 

Analisis regresi 

linier berganda 

Secara parsial DER mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

negatif, ROE dan EPS 

mempunyai pengaruh 

siginifikan positif terhadap 

harga saham. 

3. Pengaruh rasio likuiditas dan 

rasio profitabilitas terhadap 

harga saham pada perusahaan 

Indeks LQ45 periode 2008-

2012. (Raghilia Amanah, 

Dwi Atmanto, Devi Farah 

Azizah) 

CR, QR, 

ROE dan 

ROA 

Harga 

Saham 

Analisis regresi 

linier berganda 

Secara parsial CR dan ROA 

mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan, QR 

mempunyai pengaruh negatif 

yang siginifikan, sedangkan 

ROE mempunyai pengaruh 

negatif yang tidak siginifikan. 
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4. Pengaruh variabel 

fundamental internal  terhadap 

harga saham pada perusahaan 

LQ45 periode 2009-2011. 

(Gadis Ashabi Choirani, 

Darminto, Siti Ragil 

Handayani) 

ROE, DER, 

NPM, CR, 

EPS dan 

PER 

Harga 

Saham 

Analisis regresi 

linier berganda 

Secara parsial ROE, EPS, dan 

PER berpengaruh signifikan, 

sedangkan DER, NPM dan CR 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan variabel-variabel diatas yang terdiri dari variabel dependen 

(Harga Saham), variabel intervening (ROE dan ROA), dan variabel independen 

(CR dan DER)  serta hasil penelitian sebelumnya maka untuk merumuskan 

hipotesis, disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian 

pada gambar 1.2 sebagai berikut : 

 

Gambar 1.2 

Model Kerangka Pemikiran 
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Debt to Equity 
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Return on Equity 

( Me1 ) 

Harga Saham 

( Y ) 

Return on Equity 

( Me2 ) 
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1.6 Hipotesis 

Berdasarkan pada berbagai hasil penelitian sebelumnya dan kerangka 

pemikirannya yang dikembangkan maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. H1=  Terdapat pengaruh antara CR terhadap ROE. 

2. H2= Terdapat pengaruh antara DER  terhadap ROE. 

3. H3= Terdapat pengaruh antara CR terhadap ROA. 

4. H4= Terdapat pengaruh antara DER terhadap ROA. 

5. H5= Terdapat pengaruh antara CR terhadap Harga Saham. 

6. H6= Terdapat pengaruh antara DER terhadap Harga Saham. 

7. H7= Terdapat pengaruh antara ROE terhadap Harga Saham. 

8. H8= Terdapat pengaruh antara ROA terhadap Harga Saham. 

9. H9= Terdapat pengaruh antara CR terhadap Harga Saham melalui ROE. 

10. H10= Terdapat pengaruh antara DER terhadap Harga Saham melalui 

ROE. 

11. H11= Terdapat pengaruh antara CR terhadap Harga Saham melalui ROA. 

12. H12= Terdapat pengaruh antara DER terhadap Harga Saham melalui 

ROA. 

1.7 Definisi Konsep 

Harga saham adalah harga yang terbentuk sesuai dengan permintaan dan 

penawaran  dipasar jual beli saham dan dapat berubah sewaktu-waktu. Harga saham 

yang berubah sewaktu-waktu tersebut dapat memberikan keuntungan berupa 

capital gain yaitu selisih harga saham yang lebih tinggi dari sebelumnya atau juga 
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sebaliknya dapat mengalami  kerugian berupa capital loss yaitu selisih harga 

sahamnya lebih rendah daripada sebelumnya. 

Retrun on Equity (ROE), merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

menggambarkan efektivitas manajemen dalam menggunakan modal yang dimiliki 

perusahaan untuk memperoleh laba.  ROE merupakan rasio antara laba bersih 

dengan total modal yang dimiliki perusahaan. 

Return on Assets (ROA), merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

menggambarkan efektivitas manajemen dalam menggunakan asetnya untuk 

memperoleh laba.  ROE merupakan rasio antara laba bersih dengan total aset yang 

dimiliki perusahaan. 

Current Ratio (CR) merupakan salah satu rasio likuiditas yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

yang telah jatuh tempo. CR merupakan rasio antara aktiva lancar dengan hutang 

lancar yang dimiliki perusahaan. 

Debt to Equity (DER) merupakan salah satu rasio untuk mengukur sejauh 

mana stuktur modal perusahaan dibiayai dengan hutang. DER mencerimkan 

besarnya proporsi antara total hutang dan total modal sendiri. DER merupakan rasio 

antara total hutang dengan total modal yang dimiliki perusahaan. 

1.8 Definisi Operasional 

Berdasarkan urian diatas berikut ini merupakan definisi operasional dalam 

penelitian ini : 
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Tabel 1.3 

Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Pengukuran Skala 

1. Current Ratio Perbandingan antara hutang 

lancar dengan aktiva lancar, 

yang mencerminkan 

kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. 

 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

Rasio 

2. Debt to Equity Perbandingan antara total hutang 

dengan total modal sendiri, yang 

mencerminkan struktur modal 

perusahaan. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖
 

Rasio 

 

3. Return on 

Equity 

Perbandingan antara laba bersih 

dengan total modal, yang 

mencerminkan keefektifan 

perusahaan memanfaatkan 

modalnya untuk memperoleh 

laba. 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Rasio 

4. Return on 

Asstes 

Perbandingan antara laba bersih 

dengan total aset, yang 

mencerminkan keefektifan 

perusahaan memanfaatkan 

asetnya untuk memperoleh laba. 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rasio 

5. Harga Saham Harga saham diukur dengan 

menggunakan closing price 

diperiode yang berhubungan. 

Harga saham closing Rasio  
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1.9 Metode Penelitian 

1.9.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe explanatory 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan variabel-

variabel penelitian melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Penelitian ini berfokus pada pengaruh antara variabel independen yaitu Curent 

Ratio (X1) dan Debt to Equity (X2) terhadap variabel dependen yaitu Harga Saham 

(Y) melalui variabel intervening yaitu Return on Equity (Me1) dan Return on Assets 

(Me2.  

1.9.2 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan 

subsektor food and beverages yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017. 

Perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017 

berjumlah 18 perusahaan, akan tetapi dari 18 perusahaan yang terdaftar di BEI yang 

akan dijadikan unit untuk penelitian hanya 8 perusahaan. Hal tersebut dikarenakan 

ada 4 perusahaan yang tidak terdaftar dari awal periode penelitian sampai akhir 

periode penelitian, ada 3 perusahaan yang mengalami stock split, dan 3 perusahaan 

yang mengalami kerugian, perusahaan yang rugi tidak ikut disertakan sebagai 

sampel karena penelitian ini ditujukan untuk investor dan peneliti menyarankan 

investor untuk memilih perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik dan juga 

investor sendiri tidak memilih perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk. 

Oleh sebab itu hanya 8 perusahaan yang diambil sebagai unit penelitian. 
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1.9.3 Jenis dan Sumber Data 

1.9.3.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu 

gabungan antara cross section dan time series, data penelitian ini berupa 

laporan keuangan akhir tahun setiap perusahaan sampel pada periode 

2013-2017. 

1.9.3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yaitu 

data diperoleh dari dokumen online yang dapat diakses melalui website 

resmi BEI yaitu www.idx.co.id . 

1.9.4 Skala Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran rasio karena nilai variabel 

ditentukan melalui rumus yang hasil akhirnya angka dan mempunyai nilai. 

Tabel 1.4 

Skala Pengukuran Variabel 

NO Variabel Pengukuran Skala 

1 Current Ratio  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

Rasio 

2 Debt to Equity 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Rasio 

3 Return on Equity 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Rasio 

4 Return on Assets 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Rasio 

5 Harga Saham Harga saham closing Rasio 

http://www.idx.co.id/
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1.9.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik dokumentasi, 

artinya teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai 

buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang 

ingin dipecahkan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang 

diperlukan, dilanjutkan pencatatan dan perhitungan. 

Sesuai dengan data yang diperlukan yaitu data sekunder, maka metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

dokumentasi yang berdasarkan laporan akhir tahun perusahaan periode 2013-2017 

yang dipublikasikan secara resmi oleh BEI melalui www.idx.co.id , mengambil 

artikel, jurnal, penelitian terdahuu, mempelajari buku-buku pustaka yang 

mendukung penelitian dan proses penelitian ini.  

Penelitian ini memerlukan data yang berhubungan dengan current ratio, 

debt to equity, return on equity, retrun on assets dan harga saham. 

1.9.6 Teknik Analisis Data 

1.9.6.1 Analisis Regresi 

Analisis Regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

antara variabel independen dengan dependen (Imam Ghozali, 2009). 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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1.9.6.1.1 Uji regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yang 

diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 

Y = a + b . X + e 

Keterangan : 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi X dengan Y 

X = Variabel Independen 

Y = Variabel Dependen 

1.9.6.1.2 Uji Regresi Linier Berganda 

Untuk menguji pengaruh beberapa variabel-variabel penelitian 

terhadap Harga Saham, maka dalam penelitian ini digunakan analisis 

regeresi berganda dengan persamaan kuadarat terkecil dengan model dasar 

sebagai berikut: 

Y = a + b1 . X1 + b2 . X2 + b3 . Me1 + b4 . Me2 + e 

Keterangan : 

X1 = Current Ratio 

X2 = Debt to Equity 

Me1 = Return on Equity 

Me2 = Return on Assets 

Y  = Harga Saham 

a   = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 dengan Y 

b2 = Koefisien regresi X2 dengan Y 

b3 = Koefisien regresi Me1 dengan Y 

b4 = Koefisien regresi Me2 dengan Y 

e   = Error
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1.9.6.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah; uji parsial (t-

test), uji koefisien determinasi (R²) dan uji sobel. 

1.9.6.2.1 Uji Parsial 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

indepeden yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen 

secara parsial (Imam Ghozali, 2009). Uji t dilakukan untuk menguji 

hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5, langkah-langkah yang dilakukan 

sebagai berikut : 

1. Merumuskan hipotesis, artinya ada pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.  

2. Menentukan tingkat signifikansi, taraf signifikansi adalah 95% atau α = 

5% 

3. Membandingkan t hitung dan table t- table = t α  / 2 (n-k-1)  

 H1 ditolak apabila t hitung < tabel 

 H1 diterima apabila t > t tabel  

4. Atau, berdasarkan probabilitas  

 H1 ditolak apabila P > 0,05  

 H1 diterima apabila P < 0,05  

5. Melihat pengaruh hubugan antara variabel indipenden dengan variabel 

dependen, apakah bertanda positif atau negatif. 
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1.9.6.2.2 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen atau dengan kata 

lain untuk menguji goodness-fit dari model regresi. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menejelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas (Imam Ghozali, 2009). Nilai yang mendekati 1 berati variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk menhindari bias, maka 

digunakan nilai Adjusted R2, karena Adjusted R2 dapat naik atau turun 

apabaila satu variabel independen ditambah ke dalam model. Jika dalam uji 

empiris di dapat nilai Adjusted    negatif, maka nilai adjusted    dianggap 

bernilai nol. 

1.9.6.2.3 Uji Sobel 

Menurut Ngatno (2015) suatu variabel disebut variabel 

intervening apabila mempengaruhi hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. 

Pengujian hipotesis variabel intervening dapat dilakukan dengan 

menggunakan Uji Sobel. Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan 

pengaruh tidak langsung variabel independen (X) ke variabel dependen (Y) 

melalui variabel intervening (Me) (Imam Ghozali, 2009). Pengaruh tidak 

langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan jalur X→Me 
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(a) dengan jalur Me→Y (b) atau  ab. Jadi koefisien ab= (c - c’), dimana c 

adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol Me, sedangkan c’ adalah 

koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol Me.   

Standard error koefisien  a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, 

besarnya standard error pengaruh tidak langsung (indirect effect) 

ditunjukkan oleh Sab yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus, 

sebagai berikut : 

𝑺𝒂𝒃 =  √𝒃𝟐𝑺𝒂𝟐 +  𝒂𝟐𝑺𝒃𝟐 + 𝑺𝒂𝟐𝑺𝒃𝟐 

Keterangan: 

Sab : Standar error tidak langsung 

a :Koefisien regresi tidak 

terstandar yang 

menggambarkan pengaruh X  

terhadap Me 

 

b :Koefisien regresi tidak 

terstandar yang 

menggambarkan pengaruh Me 

terhadap Y, dengan melibatkan 

X 

Sa : Standar error dari koefisien a 

Sb : Standar error dari koefisien b

 

Nilai t dari koefisien ab digunakan untuk menguji signifikansi 

pengaruh tidak langsung. Nilai t dari koefisian ab dapat dihitung dengan 

rumus. 

t = 
𝒂𝒃

𝑺𝒂𝒃
 

 

Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka terjadi pengaruh mediasi. 

 

 



 

 

 
 

 


