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TABEL 5 

Regresi Moderasi 
 

variabel 

Return On Asset 

Koef Beta t-value Sign 

constant -0.003 -0.221 0.826 

SQRTVAIC 0.043 3.556 *0.001 

INTERAKSIGEND 0.001 0.092 0.926 

INTERAKSIAGE -0.011 -1.841 0.069 

INTERAKSIEDU 0.013 0.831 0.408 

R-Square 0.387 

 

  

Adj R-Square 0.363 

 

  

F test 16.117 

 

  

Signifikansi F 0,000     

    *Signifikan pada level 5% 

  Hasil uji signifikasi simultan yang ada di tabel 7 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 
16.117 dengan tingkat signifikasi 0,000. Hal ini berarti bahwa, model regresi dapat digunakan 
untuk memprediksi pengaruh terhadap Return On Asset. Dari hasil uji signifikansi parameter 
individual (Uji-t) yang ada dalam tabel 7 terlihat bahwa variabel VAIC (Value Added 
Intellectual Capital) memiliki nilai probabilitas signifikan (sig t) sebesar 0,001 dan lebih kecil 
dari nilai signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa VAIC berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas,  dengan demikian hipotesis 1 diterima. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Tan et al (2007) dan Ulum (2008), serta Widiatmoko (2015). 

Terdapat pengaruh pada intellecual capital terhadap profitabilitas dalam hal ini karena 
perkembangan bisnis yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business) 
mendorong perusahaan lebih bersaing pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 
dalam upayanya untuk menciptakan, memelihara, mengembangkan dan mempertahankan 
aset tidak berwujud yang dimiliki sehingga dapat menciptakan value added. Penciptaan 
terhadap value added tersebut yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan dan daya saing 
perusahaan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji-t) dengan ditambahkannya interaksi 
antara variabel moderasi tingkat pendidikan, umur, serta keberagaman gender pada model 
regresi memberikan koefisien yang tidak signifikan sehingga hipotesis 2 tidak didukung oleh 
data, hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah wanita yang duduk di dewan direksi dan 
komisaris masih sedikit dengan rata-rata indeks blau 0,12 yang menyebabkan rendahnya 
keberagaman gender. Indeks blau untuk umur juga menunjukkan keberagaman yang kecil 
dengan rata-rata 0,28 serta memiliki hubungan yang negative dari hasil intereaksi 
moderasiannya. Tingkat pendidikan juga tidak memoderasi hubungan walaupun memiliki 
rata-rata indeks blau 0,49 yang menunjukkan tingginya keberagaman dari sisi tingkat 
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Sari Rusmita 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura 
 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap 
harga saham perusahaan yang masuk dalam LQ 45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 
2013-2017. Variabel kinerja keuangan diproksi dengan menggunakan rasio likuiditas diukur 
dengan Current Rasio (CR), rasio leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), 
rasio profitabilitas yang dapat diukur dengan Return On Equity (ROE) dan Return On Assets 
(ROA), dan rasio nilai pasar yang diukur dengan Price Earning Ratio (PER). Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Obyek penelitian ini adalah 45 
perusahaan yang masuk dalam LQ45 di BEI periode 2013-2017. Temuan penelitian ini 
adalah Return on Assets (ROA) dan Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh yang 
signifikan dan positif terhadap harga saham pada perusahaan yang masuk dalam LQ45 di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017, sedangkan Current Ratio, Debt on Equity Ratio, dan 
Return on Equity (ROE) tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 
yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 
 
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Harga Saham, LQ45 
 
Pendahuluan 

Tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan para 
pemegang sahamnya. Di samping itu ada beberapa tujuan lain di luar tujuan utama tadi, yaitu 
tujuan non ekonomis, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyaratakat dan 
lingkungan sekitar, karyawan, konsumen, serta pihak-pihak yang berhubungan dengan 
kegiatan usaha tersebut. Untuk menunjukkan tujuan tersebut tercapai maka perusahaan 
haruslah menunjukkan kinerja yang baik. Tolak ukur kinerja perusahaan dapat diukur dari 
harga saham yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan pergerakan harga saham 
tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengetahui 
informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas perusahaan dan 
informasi lainnya yang berkaitan dengan keuangan perusahaan dapat diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan. Laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Dari laporan keuangan dapat 
diketahu rasio keuangan perusahaan. 

Analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk dapat memahami informasi tentang 
laporan keuangan. Analisis keuangan merupakan alternatif untuk menguji apakah informasi 
keuangan bermanfaat atau tidak dalam memprediksi harga saham. Ada pihak yang berkaitan 
seperti investor yang mengeluarkan sinyal kepada laporan keuangan tersebut. Laporan 
tersebut akan diperoleh tingkat pengembalian dengan tingkat risiko yang dapat ditanggung 
oleh pemegang saham.  

Beberapa penelitian sudah pernah meneliti mengenai kinerja keuangan perusahaan yang 
mempengaruhi harga saham, seperti pada penelitian Luhukay, Mangantar dan Baramuli 
(2016) yang dalam penelitiannya menjadikan CR, ROA dan DER sebagai tolak ukur untuk 
mengukur kinerja keuangan perusahaan terhadap harga saham, demikian juga pada penelitian 
Hutabarat dan Simanjuntak (2013), Lisandri dan Adawiyah (2013). Namun selain ketiga rasio 
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tersebut pada penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat dan Simanjuntak (2013) 
menambahkan rasio DEA dan NPM sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan yang 
mempengaruhi harga saham, sedangkan pada penelitian yang dilakukan Lisandri dan 
Adawiyah (2013) menambahkan rasio Price Earning Ratio (PER), Return on Invesment 
(ROI) dan Earning Per Share (EPS) sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan terhadap 
harga saham. Selain itu, Sunaryo (2011), Rizkiyanto & Martoatmodjo (2015) dan Anindya 
(2015), melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan perusahan dengan melihat ROA, 
ROE dan EPS sebagai alat ukur untuk kinerja keuangan perusahaan terhadap harga saham. 

Penelitian ini merupakan replika penelitian yang dilakukan oleh Luhukay, Mangantar 
dan Baramuli (2016), yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 
penelitian ini menambahkan Return On Equity (ROE) dan Price Earning Ratio (PER) sebagai 
ukuran kinerja keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan kedua rasio tersebut dapat 
memperkuat cerminan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Hal ini dikarenakan 
investor mengukur kinerja perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba dari pengelolan sumber dana yang dimiliki. 

Penelitian ini ingin mengetahui hubungan kinerja keuangan perusahaan terhadap harga 
saham dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas dan rasio nilai 
pasar sebagai ukuran kinerja perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
menguji pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap harga saham perusahaan yang 
masuk dalam LQ 45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Variabel kinerja 
keuangan diproksi dengan menggunakan rasio likuiditas diukur dengan Current Rasio (CR), 
rasio leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), rasio profitabilitas yang 
dapat diukur dengan Return On Equity (ROE) dan Return On Assets (ROA), dan rasio nilai 
pasar yang diukur dengan Price Earning Ratio (PER). 

 
Literatur Review 

Pasar modal merupakan tempat dimana para investor melakukan aktivitas menjual atau 
membeli surat berharga saham atau obligasi. Menurut Husnan (1996: 3), pasar modal 
merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang uang 
bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang atau modal sendiri. Saham adalah tanda atau 
bukti penyertaan modal pada perusahaan seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemodal 
mebeli saham untuk mendapatkan penghasilan dari saham tersebut (Septyanawati, 2014). 
Menurut Fahmi (2012) saham adalah (1) tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana 
pada suatu perusahaan, (2) kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama 
perusahaan disertai dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya, 
(3) persediaan yang siap untuk dijual. 

Kinerja keuangan adalah gambaran tentang setiap hasil ekonomi yang mampu diraih 
oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui aktifitas-aktifitas perusahaan 
untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur 
perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin 
dalam laporan keuangan (Rahman, 2012: 27). Kinerja keuangan dapat diproksi dari rasio – 
rasio laporan keuangan perusahaan. 

Penelitian Luhukay, Mangantar dan Baramuli (2016) yang dilakukan pada perusahaan 
rokok yang terdaftar di BEI mengemukan bahwa CR dan DER tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap harga saham, sedangkan ROA memiliki pengaruh terhadap harga saham 
perusahaan. Sementara itu hasil dari penelitian Hutabarat dan Simanjuntak (2013) yang 
dilakukan pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan perusahaan yang dalam penelitiannya memproksi lima rasio keuangan yaitu CR, 
DEA, DER, ROA, ROE dan NPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 
saham perusahaan. 
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Lisandri dan Adawiyah (2013) dalam penelitiannya yang dilakukan pada perusahaan 
sektor pertanian yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa EPS dan PER memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap harga saham dan yang paling dominan mempengaruhinya adalah 
Price Earning Ratio (PER). Sedangkan ROI, ROE dan DER yang juga dijadikan ukuran 
untuk menentukan kinerja keuangan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap harga saham. 

Sunaryo (2011), melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh ROA, ROE dan EPS 
terhadap Harga Saham pada kelompok industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Hasil 
yang diperoleh menunjukan bahwa secara persial hanya EPS yang berpengaruh signifikan 
dan memiliki korelasi tinggi terhadap harga saham sedangkan secara simultan ROA, ROE 
dan EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Rizkiyanto & Martoatmodjo (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja 
keuangan terhadap harga saham pada perusahaan telekomunkasi di BEI. Hasil pengujian 
secara parsial menunjukkan lima variabel yang digunakan model penelitian yang mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap harga saham adalah variabel Earning Per Share dan Return On 
Asset hal ini diindikasikan dengan nilai signifkansi yang dihasilkan variabel tersebut lebih 
kecil dari tingkat α = 5%. Sedangkan Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Price Earning 
Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian koefisien 
determinasi parsial menunjukkan variabel Earning Per Share memiliki nilai koefisien 
determinasi yang tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel tersebut memiliki 
pengaruh yang dominan terhadap harga saham. 

Mandasari & Sugiyono (2014) melakukan penelitian mengenai analisis rasio keuangan 
dan pengaruhnya terhadap harga saham perusahaan transportasi. Berdasarkan hasil uji 
hipotesis dapat diketahui bahwa rasio keuangan berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham. Sedangkan rasio likuiditas yang diukur dengan Quick Ratio berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. Rasio leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio berpengaruh 
tidak signifikan terhadap harga saham dan rasio profitabilitas yang diukur dengan Return On 
Assets berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selain itu berdasarkan R square 
diperoleh hasil 39,8% dan sisanya 60,2% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Anindya (2015), melakukan penelitian mengenai kinerja pengaruh kinerja keuangan 
terhadap harga saham pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI dan hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa Earning Per Share, Debt to Equity Ratio, Return On 
Invesment tidak berpengaruh terhadap Harga Saham sedangkan variable Price Earning Ratio, 
Return On Equity berpengaruh terhadap Harga Saham pada Perusahaan Perkebunan di Bursa 
Efek Indonesia. Return On Equity mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Harga 
Saham pada perusahaan perkebunan di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian literatur review dari penelitian sebelumnya maka hipotesis yang 
digunakan dalam penelitian sebagai berikut :  
Ha1 : Current Ratio berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan masuk dalam 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 
Ha2 : Debt on Equity Ratio berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan masuk 

dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 
Ha3 : Return on Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan masuk 

dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 
Ha4 : Return on Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan masuk 

dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 
Ha5 : Price Earning Ratio berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan masuk dalam 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 
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Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Obyek 

penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam LQ45 di BEI periode 2013-2017, ada 
sebanyak 45 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Populasi di penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftra di BEI dan yang menjadi 
sampel pada penelitian ini adalah semua laporan keuangan di perusahaan yang masuk dalam 
LQ45 di BEI periode 2013 - 2017. Penelitian ini memiliki dua jenis variabel, yaitu variabel 
bebas yang terdiri dari 5 variabel yaitu Current Ratio (X1), Debt on Equity Ratio (X2), 
Return on Assets (ROA) (X3), Return on Equity (ROE) (X4), dan Price Earning Ratio (X5). 
Dan varibel terikat yaitu Harga Saham (Y). Variabel – variabel tersebut akan dianalisis 
dengan regresi linier berganda (multiple regression) yang dimasukkan dalam bentuk 
persamaan sebagai berikut : 

 
Y   = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4 + a5X5 + e ...........................................(1) 
HS = a0 + a1CR + a2 DER + a3ROA + a4 ROE + a5PER + e ..............................(2) 
 

Dimana : 
HS = Harga Saham 
CR = Current Ratio 
DER = Debt on Equity Ratio 
ROA = Return on Assets 
ROE = Return on Equity 
PER = Price Earning Ratio 

Kemudian untuk menjawab hipotesis dari penelitian ini akan dilakukan uji F dan uji t, 
yang sebelumnya sudah dilakukan uji asumsi klasik pada data. Selain itu, untuk mengetahui 
hubungan dari kinerja keuangan perusahaan dengan harga saham maka akan dianalisis 
dengan menggunakan korelasi yang dicerminkan dari nilai R yang mendekati 1. 
 
Hasil Penelitian 

Sampel penelitian ini sebanyak 45 perusahaan yang masuk dalam LQ-45 di Bursa Efek 
Indonesia periode 2013-2017. Harga saham dan Current Ratio tertinggi dalam penelitian ini 
adalah masing-masing sebesar Rp 94.000,- untuk harga per lembar saham dan 656,74% yang 
merupakan miliki perusahaan Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) sedangkan harga 
saham terendah dimiliki oleh Bumi Resources Tbk (BUMI) yaitu sebesar Rp 50,- dan rata – 
rata harga saham dari 45 perusahaan LQ-45 adalah sebesar Rp 8.068,35,- . Sedangkan rata – 
rata Current Ratio dari 45 perusahaan LQ-45 untuk periode 2013–2017 adalah sebesar 
240,64%. Ini menunjukkan bahwa dari 45 perusahaan LQ-45 yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini Current Ratio-nya rata-rata mengalami kenaikan sebesar 240,64%.  

Sementara itu, perusahaan Matahari Departement Store Tbk (LPPF) memiliki nilai 
DER dan ROE yang paling tinggi dibandingkan dari 45 perusahaan yang masuk dalam 
sampel, yaitu masing – masing sebesar 18,19 kali dan 779,10%. Ini menunjukkan LPPF 
memiliki kemampuan yang besar dalam menghasilkan laba serta mampu mengelola hutang 
perusahaan dari modal miliki perusahaan sendiri. Sedangkan nilai ROA tertinggi yaitu 
sebesar 71,51% dimiliki oleh perusahaan Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) dan nilai PER 
tertinggi dimiliki oleh perusahaan Lippo Karawaci Tbk (LPKR) sebesar 624,77 kali. Nilai 
ROA tersebut menunjukkan bahwa UNVR mampu memperoleh laba dari asset yang dimiliki 
oleh perusahaan, sementara nilai PER pada LPKR menunjukkan seberapa besar harga setiap 
rupiah dari laba perusahaan. 

Analisis regresi bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap 
variabel terikat. Sebelum analisis regresi diolah dan dianalisis terlebih dahulu telah dilakukan 
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uji asumsi klasik, yang hasilnya menunjukkan bahwa model analisis linier berganda sudah 
baik karena sudah memenuhi syarat dari uji normalitas,multikolinier dan autokorelasi. 

 
Tabel 1. Korelasi Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Harga Saham 

Keterangan R R Square Adjusted R Square 
Hubungan kinerja keuangan perusahaan terhadap 
harga saham pada perusahaan yang masuk dalam 
LQ-45 di BEI 

0,459 0,211 0,193 

Sumber : Hasil olahan, 2018 
 

Nilai R sebesar 0,459 atau 45,9% menunjukkan bahwa hubungan antara kinerja 
keuangan perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan yang masuk dalam LQ-45 di 
BEI searah namun dapat dikatakan kategori hubungannya lemah. Artinya jika kinerja 
keuangan perusahaan baik maka harga saham juga mengalami peningkatan, namum 
hubungan tersebut hanya sebesar 45,9% tidak dapat dikatakan cukup kuat hubungannya. 
Sementara R Square sebesar 0,211 atau 21,1% menunjukkan bahwa pengaruh kinerja 
keuangan terhadap harga saham hanya sebesar 21,1% sedangkan 78,9% harga saham 
dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari proksi kinerja keuangan perusahaan pada penelitian 
ini.  

Berikut ini adalah hasil olahan data dari variabel bebas dan variabel terikat sehingga 
dapat terbentuk model regresi linier berganda dari variabel-variabel kinerja keuangan dengan 
harga saham pada perusahaan yang masuk dalam LQ-45 di BEI periode 2013-2017. 

 
Tabel 2. Hasil Olahan Membentuk Persamaan Regresi Linier Berganda 

Variabel Nilai Konstanta dan Koefisien Std. Error 
Konstanta  2318,28 1406,07 
Current Ratio (CR) 0,11 0,99 
Debt on Equity Ratio (DER) 288,86 357,47 
Return on Assets (ROA) 604,58 101,96 
Return on Equity (ROE) -16,22 19,03 
Price Earning Ratio (PER) 16,02 4,80 
Sumber : Hasil olahan, 2018 
 

Berdasarkan tabel 2 di atas maka dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda 
seperti berikut ini : 

 
Harga Saham = 2.318,28+0,11CR+288,86ROA+604,58ROE–16,22DER+16,02PER+e......(3) 
 

Kenaikan CR naik 1 persen akan menambah kenaikan harga saham sebesar Rp 0,11 
demikian juga untuk DER, ROA, dan PER jika naik 1 persen yang masing-masing akan 
mengakibatkan penambahan kenaikan harga saham sebesar Rp,288,86, Rp 604,58 dan Rp 
16,02. Berbeda dengan ROE yang menunjukkan jika naik 1 kali  maka harga saham akan 
mengalami penurunan sebesar Rp 16,22. 

 
Tabel 3. Hasil Uji F 

F Value  F Tabel α Signifikansi 
11,603 2,422 0,05 0,000 

 Sumber : Data Olahan, 2018 
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Hasil uji F menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 11,609 lebih besar dari Ftabel sebesar 
2,422 dengan tingkat signifikansinya 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel 
independen (CR, DER, ROA, ROE, dan PER) memberikan kontribusi terhadap variabel 
dependen (Harga Saham). Nilai signifikan yang lebih kecil dari α = 0,05 menunjukkan bahwa 
model regresi dapat digunakan untuk memprediksi harga saham atau variabel independen 
secara simultan.  

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis 
No Hipotesis Sig. Keputusan Hipotesis 
1 Ha1 : Current Ratio berpengaruh positif 

terhadap harga saham perusahaan yang 
masuk dalam LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2017 

0,909 Ha1 ditolak dan Ho diterima 

2 Ha2 : Debt on Equity Ratio (DER) berpengaruh 
positif terhadap harga saham perusahaan 
yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2017 

0,420 Ha2 ditolak dan Ho diterima 

3 Ha3 : Return on Assets (ROA) berpengaruh 
positif terhadap harga saham perusahaan 
yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2017 

0,000 Ha3 diterima dan Ho ditolak 

4 Ha4 : Return on Equity (ROE) berpengaruh 
positif terhadap harga saham perusahaan 
yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2017 

0,395 Ha4 ditolak dan Ho diterima 

5 Ha5 : Price Earning Ratio berpengaruh positif 
terhadap harga saham perusahaan yang 
masuk dalam LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2017 

0,001 Ha5 diterima dan Ho ditolak 

Sumber : Data Olahan, 2018 
 

Hasil pengujian hipotesis pertama adalah Ha1 ditolak dan Ho1 diterima karena nilai 
signifikansinya lebih besar dari 0,05, ini berarti bahwa Current Ratio tidak berpengaruh 
positif terhadap harga saham perusahaan yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2013-2017. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 
Luhukay, Mangantar dan Baramuli (2016), Hitabarat dan Simanjuntak (2013), serta 
Rizkiyanto dan Martoatmodjo (2015).  Namun berbeda dengan hasil penelitian Claresia et. Al 
(2012) dan Yukas (2012) yang menemukan bahwa Current Ratio berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. 

Hasil uji hipotesis yang kedua juga menghasilkan penolakan hopitesis karena nilai 
signifikannya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Debt on Equity Ratio 
(DER) tidak berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan yang masuk dalam LQ45 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
Hermawati (2008), Luhukay, Mangantar dan Baramuli (2016), Hutabarat dan Simanjuntak 
(2013), Lisandri dan Adawiyah (2013), Rizkiyanto dan Martoatmodjo (2015) dan Anindya 
(2015), namun berbeda dengan hasil penelitian Kusumawardani (2010) yang menemukan 
bahwa Debt on Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap harga saham. Ini 
menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga saham tidak diperngaruhi oleh utang yang 
dimiliki oleh perusahaan. Ini menunjukkan resiko keuangan yang dihadapi oleh perusahaan 
jika perusahaan membiayai aktiva dengan menggunakan hutang. 
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Selanjutnya hasil pengujian hipotesis keempat juga menunjukkan hipotesis yang 
ditolak, artinya Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh positif terhadap harga saham 
perusahaan yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.  Ini sejalan 
dengan penelitian Hutabarat dan Simanjuntak (2013) dan Lisandri dan Adawiyah (2013). 
ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari pengelolaan modal 
yang perusahaan miliki, dapat juga dikatakan seberapa besar kemampuan modal untuk 
menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. ROE menunjukkan hubungan yang negatif 
terhadap harga saham ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat rasio maka semakin 
rendah harga saham atau harga saham akan mengalami penurunan disaat ROE memiliki nilai 
rasio yang tinggi. 

Sementara itu, hipotesis ketiga dan kelima dapat diterima, ini dilihat dari nilai 
signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05 yaitu masing – masing sebesar 0,000 dan 0,001. Ini 
menunjukkan bahwa hipotesis ketiga, Return on Assets (ROA) memiliki pengaruh yang 
positif terhadap harga saham perusahaan yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2013-2017 dapat diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Luhukay, Mangantar dan 
Baramuli (2016), Lisandri dan Adawiyah (2013), Rizkiyanto dan Martoatmodjo (2015), 
Nurmalasari (2009) dan Anindya (2015). Hasil penelitian ini berbeda dengan Hutabarat dan 
Simanjuntak (2013) yang menemukan Return on Assets (ROA) tidak pengaruh yang positif 
terhadap harga saham. 

Temuan kelima dalam penelitian ini adalah Price Earning Ratio (PER) memiliki 
pengaruh yang positif terhadap harga saham perusahaan yang masuk dalam LQ45 di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2013-2017. Ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian 
ini diterima. Ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lisandri dan 
Adawiyah (2013) dan Anindya (2015), namun tidak sejalan dengan hasil penelitian 
Rizkiyanto dan Martoatmodjo (2015). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar earning 
yang diberikan kepada investor maka harga saham pun akan semakin meningkat. Karena 
sesuai dengan tujuan dan harapan dari investor, dalam menginvestasikan dana yang mereka 
miliki kedalam perusahaan investor mengharapkan keuntungan. 

 
Kesimpulan 

Hasil uji F yang dilakukan menunjukkan variabel independen (CR, DER, ROA, ROE, 
dan PER) memberikan kontribusi terhadap variabel dependen (Harga Saham). Hal ini 
menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi harga saham atau 
variabel independen secara simultan. Sementara itu, temuan dari pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini adalah Return on Assets (ROA) dan Price Earning Ratio (PER) memiliki 
pengaruh yang signifikan dan positif terhadap harga saham pada perusahaan yang masuk dalam 
LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017, sedangkan Current Ratio, Debt on Equity 
Ratio, dan Return on Equity (ROE) tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham pada 
perusahaan yang masuk dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 

Kinerja keuangan perusahaan yang digambarkan melalui rasio-rasio keuangan dapat 
memberikan informasi kepada investor atau penggunan laporan keuangan lainnya dalam 
pengambilan keputusan khususnya dalam keputusan yang prioritas investor dalam 
menanamkan modalnya. Hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai informasi investor 
sebeum menanamkan modal mereka di Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat mempertimbangkan atau menambah variabel bebas lainnya yang tidak 
digunakan dalam penelitian ini.   
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