
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang semakin banyak orang maupun perusahaan yang

menginvestasikandana mereka dalam bentuk sekuritas. Investasi dalam bentuk

sekuritas umumnya di lakukan dalam bentuk saham dan obligasi, namun yang

lebih populer adalah dalam bentuk saham. Penjualan dan pembelian saham pada

umumnya dapat di lakukan dalam pasar modal, yaitu tempat bertemunya pihak-

pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Pihak-pihak yang

membutuhkan dana dapat menerbitkan sahamnya dan memasarkan ke pasar modal

dengan tujuan untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan operasional perusahaan atau untuk memperluas usaha.

Pihak yang kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya dalam bentuk

saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit, dengan harapan bahwa dana

yang di investasikan tersebut dapat menghasilkan pengembalian yang diharapkan.

Investasi dalam saham terbagi dalam investasi jangka pendek dan jangka panjang,

investasi saham dalam jangka pendek biasanya dimaksudkan untuk dijual kembali

dengan segera. Investasi jangka panjang biasanya dimaksudkan untuk untuk

memiliki hak suara di perusahaan lain untuk menguasai perusahaan lain.

Pengembaliaan yang didapat dalam investasi dalam saham dapat berbentuk

deviden dan capital gain. Deviden yaitu laba yang dibagikan oleh perusahaan

kepada pemegang saham atau investor, sedangkan capital gain adalah selisih lebih

antara harga pembeli dengan harga penjualan dari saham tersebut.



Rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan  sering disebut  faktor

fundamental perusahaan yang dilakukan dengan teknik analisis fundamental,

sehinggabagi perusahaan-perusahaan yang  go public  diharuskan menyertakan

rasio keuangan yang relevan sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor

KEP-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 (BEJ).

Sebelum melakukan investasi, para investor perlu melakukan studi

kelayakan bisnis terlebih dahulu apakah investasi yang akan dilakukan layak atau

tidak untuk dilakukan. Saham yang berada dalam pasar modal ada yang

undervalue dan overvalue , jika suatu saham undervalue artinya nilai suatu saham

berada dibawah nilai wajarnya, dan sebaiknya dibeli atau ditahan investor dengan

tujuan untuk memperoleh capital gain kerena harganya akan naik mendekati harga

wajarnya. Lawan dari saham undervalue adalah saham overvalue artinya nilai

pasar saham berada diatas nilai wajarnya,dan sebaiknya tidak di beli atau cut loss

harganya akan turun untuk menyesuaikan dengan harga wajarnya. Nilai wajar

suatu saham dari sebuah perusahaan dapat di pengaruhi faktor internal maupun

faktor eksternal, baik yang secara langsung maupun tidak langsung hubungannya

dengan perusahaan tersebut. untuk mengetahi  berapa nilai wajar saham dari

sebuah perusahaan, dapat digunakan analisa fundamental yang menganalisa

kondisi keuangan dan ekonomi perusahan yang menerbitkan saham. Analisa

fundamental berhubungan dengan penilaiaan kinerja perusahaan tentang

efektivitas dan efisiensi perusahaan mencapai tujuannya.

Pasar modal memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Perusahaan yang membutuhkan dana dapat mengeluarkan saham di

pasar modal atau sering disebut juga Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang



mengeluarkan saham di pasar modal disebut dengan istilah emiten. Adanya pasar

modal akan menambah pilihan bagi para investor untuk perusahaan (faktor

fundamental) sebelum menginvestasikan dananya dengan membeli saham di pasar

modal salah satunya perusahaan manufaktur. Saham perusahaan publik

merupakan komoditi investasi yang menarik namun tetap berisiko.

Perusahaan yang dipilih untuk menjadi objek penelitian ini adalah

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, perusahaan ini

merupakan salah satu alternatif investasiyang diminati oleh investor. Hasil survei

yang dilakukan oleh survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) mengungkapkan

perusahaan jenis ini memiliki prospek yang cukup bagus dan cenderung diminati

oleh investor sebagi salah satu target investasinya. Penyebabnya adalah hasil

industri manufaktur ini cenderung diminati masyarakat, sehingga dapat

menguntunggkan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang, selain itu

saham perusahaan tersebut marupakan saham-saham yang paling tahan krisis atau

tahan terhadap ekonomi dibanding sektor lainnya, kerena dalam kondisi krisis atau

tidak sebagian besar hasil-hasil industri tetap dibutuhkan.

Apabila suatu informasi disajikan dengan benar, informasi tersebut sangat

berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Rasio-rasio keuangan

sebagai hasil perumusan dari analisis terhadap laporan keuangan, juga dapat

digunakan sebagai informasi mengenai keadaan perusahaan. Rasio-rasio keuangan

ini banyak digunakan oleh para investor sebagai dasar pengambilan keputusan

berinvestasi, rasio-rasio keungan yang ada meliputi rasio likuiditas, solvabilitas,

rasio profitabilitas yang ada, dan peneliti menggunakan Price Earning Ratio

(PER), Debt To Asset Ratio (DAR) dan Return On Equity Ratio (ROE). PER



berguna bagi investor untuk menunjukkan kinerja perusahaan dimasa lalu dan

prospeknya dimasa yang akan datang. Semakin tinggi PER saham suatu

perusahaan, maka akan semakin tinggi harga per lembar saham tersebut

dibandingkan laba  per lembar sahamnya. Hal ini menunjukkan semakin tinggi

minat para investor  untuk membeli saham tersebut. DAR merupahkan

perbandingan antara hutang total dengan aktiva, dimana rasio ini digunakan untuk

mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang.

ROE merupakan rasio probabilitas yang diginakan untuk mengukur kemampuan

equity untuk menghasilkalkan laba bersih bagi pemegang saham. Dengan

demikian ROE dapat diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap harga saham

Melihat keadaan harga saham perusahaan manufaktur tersebut, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap return saham, maka penulis

memberi judul “PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL

TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014 - 2016”.

1.2 Identifikasi Masalah

Harga saham cenderung akan mengalami fluktuasi setiap saat. Faktor-

faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal dari internal dan

eksternal perusahaan. Terdapat faktor internal atau sering juga disebut faktor

fundamental yang dapat mempengaruhi harga saham yaitu sebagai berikut:

1. Pengumuman laporan keuangan perusahaan.

2. Pengumuman tentang perubahan struktur direksi.

3. Pengumuman investasi dan keputusan-keputusan lain yang dilakukan oleh

perusahaan.



1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini dibatasi pada

pengaruh Price Earning Ratio (PER), Debt To Asset Ratio (DAR), Return On

Equity Ratio (ROE) terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas, maka

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap harga

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia?

2. Bagaimanakah pengaruh Debt To Asset Ratio (DAR) terhadap harga

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia?

3. Bagaimanakah pengaruh Return On Equity Ratio (ROE) terhadap

harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia?

4. Bagaimanakah pengaruh Bagaimanakah pengaruh Price Earning Ratio

(PER), Debt To Asset Ratio (DAR) dan Return On Equity Ratio (ROE)

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia?



1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan  tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap

harga saham pada perusahaan manufaktur yang  terdaftar di Bursa

Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh Debt To Asset Ratio (DAR) terhadap

harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity Ratio (ROE)

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia.

4. Untuk mengetahui pengaruh Price Earning Ratio (PER), Debt To

Asset Ratio (DAR) dan Return On Equity Ratio (ROE) terhadap

harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang

pemahaman pasar modal dan mendapat gambaran yang jelas mengenai

kesesuaian di lapangan dengan teori yang ada.



2. Bagi Universitas HKBP Nommensen

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dan kepustakaan

mengenai pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap harga saham.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor atas

informasi keuangan dalam melakukan pengambilan keputusan untuk

berinvestasi di pasar modal, dengan tujuan untuk memperkecil resiko

investor yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat dari pembelian saham.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN RUMUSAN

HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1.1 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh pihak

yang menggunakan laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan.

Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan data-data yang

terdapat pada setiap pos laporan keuangan dengan cara membagi satu angka

dengan angka lainnya. Selain itu, angka rasio keuangan dapat dibandingkan

dengan dua  periode atau lebih  sehingga dapat memberikan gambaran kepada

penganalisa mengenai baik atau buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan.

Menurut Keown, Martin, Petty dan Scott bahwa rasio keuangan

merupakan, “Penulisan ulang data akuntansi ke dalam bentuk perbandingan

dalam rangka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan”. 1

Menurut Sawir bahwa,“Tolak ukur yang sering dipakai adalah rasio atau

indeks, yang menghubungkan dua data keuangan yang satu dengan yang

lainnya.”2

Melalui pendapat dari para ahli diatas tersebut maka  penulis dapat

simpulkan bahwa rasio keuangan merupakan angka yang  diperoleh dari hasil

perbandingan antara dua  data keuangan yang satu dengan yang lain dalam unsur

laporan keuangan. Setiap rasio keuangan mempunyai tujuan, kegunaan dan arti

1 Arthur J. Keown, John D. Martin, J. William Petty dan David F. Scott, Manajemen Keuangan,
Jakarta, PT Indeks, 2008, hal 74.
2Agnes Sawir, Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan, Cetakan

Kelima, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal 6.



tertentu, maka hasil perhitungan rasio keuangan perlu diinterpretasikan sehingga

penganalisa dapat mengidentifikasi beberapa kelemahan dan kekuatan keuangan

perusahaan dan pada akhirnya rasio keuangan tersebut berguna dalam

pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Kelemahan Rasio Keuangan

Walaupun rasio keuangan yang digunakan memiliki fungsi dan kegunaan

yang cukup banyak bagi perusahaan dalam mengambil keputusan, bukan berarti

rasio keuangan  yang dibuat sudah menjamin 100% kondisi dan posisi keuangan

yang sesungguhnya. Karena rasio keuangan yang digunakan memiliki banyak

kelemahan.

Menurut Kasmir “ada enam kelemahan rasio keuangan tersebut

sebagai berikut:

1. Data keuangan disusun dari data akuntansi.
2. Prosedur pelaporan yang berbeda, mengakibatkan laba yang

dilaporkan berbeda pula(dapat naik turun), tergantung prosedur
laporan keuangan tersebut.

3. Adanya manipulasi data.
4. Perlakuaan pengeluaran untuk biaya-biaya antara perusahaan

dengan perusahaan lainnya berbeda.
5. Penggunaan tahun fiscal yang berbeda.
6. Pengaruh musiman mengakibatkan rasio kompetitif akan ikut

berpengaruh.”3

2.1.1.3 Jenis-jenis Rasio Keuangan

Rasio-rasio keuangan dapat terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan

angka dari pos laporan keuangan yang digunakan.

3 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012,
hal 117.



Menurut Munawir bahwa: “Berdasarkan sumber datanya maka angka ratio

dapat  dibedakan antara lain:

1) Rasio-rasio neraca (balance sheet ratios)
2) Ratio-ratio laporan rugi-laba (income stetement ratios)
3) Ratio-ratio antar laporan (instatement ratios)”4

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Ratio-ratio neraca (balance sheet ratios)

merupakan semua rasio yang semua  datanya difambil atau

bersumber pada neraca. Laporan yang terdapat dalam neraca adalah

laporan aktiva perusahaan, utang jangka panjang dan jangka

pendek serta laporan mengenai modal sendiri.

2) Ratio-ratio laporan rugi-laba (income stetement ratios)

yaitu angka-angka ratio yang dalam penyusunannya semua datanya

diambil dari laporan rugi-laba.

3) Ratio-ratio antar laporan (instatement ratios)

Ialah semua angka ratio yang penyusunannya datanya berasal dari

neraca dan dari laporan rugi-laba. Rasio antar laporan sering

digunakan untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam

mengelola modal.

Menurut Silaban dan Siahaan bahwa: “Ada lima jenis rasio keuangan, yaitu:

1) Laverage ratio
2) Liquidity ratio
3) Asset management ratios
4) Profitability ratio
5) Market value ratios.”5

4S. Munawir, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty,2004, hal 68.
5 Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan, Manajemen Keuangan, Edisi Kedua, Medan,

Universitas HKBP Nommensen, 2014, hal 90.



Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Laverage ratios atau rasio utang merupakan rasio yang menunjukkan

tingkat penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan kegiatan operasi

perusahaan.

2. Liquidity ratios (rasio likuiditas) merupakan rasio yang menunjukkan

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek pada

saat jatuh tempo. Rasio ini merupakan hubungan antara kas dan aset lancar

perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya.

3. Asset management ratios (rasio manajemen aset) merupakan rasio yang

mampu menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola

aktivanya untuk meningkatkan penjualan.

4. Profitability ratios (rasio profitabilitas) merupakan rasio yang

menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset dan

utang pada hasil operasi. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan keuntungan atau laba.

5. Market value ratios (rasio nilai pasar) merupakan rasio harga pasar suatu

saham terhadap nilai bukunya yang mampu memberikan indikasi

pandangan investor atas perusahaan.

2.1.1.4 Rasio Pasar (Market value ratios)

Rasio pasar yaitu rasio yang mengukur harga pasar relatif terhadap nilai

buku. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan sudut investor atau calon

investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio-rasio ini.

Rasio pasar diwakili oleh price earning ratio.



Menurut Jogiyanto, ”Price earning ratio.(PER) merupakan ukuran

untuk menentukan bagaimana pasar memberi nilai atau harga pada saham

perusahaan”.6 Keinginan investor melakukan analisis saham melalui rasio-rasio

keuangan seperti PER, dikarenakan adanya keinginan  investor atau calon investor

akan hasil (return) yang layak dari suatu investasi saham. Semakin besar PER

suatu saham maka menyatakan saham tersebut akan semakin mahal terhadap

pendapatan bersih per saham. Jika dikatakan suatu saham mempunyai PER 5  kali,

berarti harga saham tersebut merupakan kelipatan dari 5 kali earnings perusahaan.

Saham yang memiliki PER yang semakin kecil bagi pemodal akan semakin

bagus, karena saham tersebut memiliki harga yang semakin murah. PER

merupakan salah satu  segi untuk memandang kinerja harga saham. Menurut

Prastowo dan Rifka menyatakan bahwa ”Oleh para investor angka ratio  PER

digunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba (earnings power) di masa datang”. 7 Kesediaan investor

untuk menerima kenaikan PER sangat bergantung pada prospek perusahaan.

Perusahaan dengan peluang tingkat  pertumbuhan yang tinggi, biasanya memiliki

PER yang tinggi, sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang

rendah, cenderung memiliki PER yang rendah pula.PER menjadi tidak

mempunyai makna apabila perusahaan mempunyai laba yang sangat  rendah

(abnormal) atau menderita kerugian. Pada keadaan ini, PER perusahaan akan

begitu tinggi (abnormal) atau bahkan negatif.

6 Hartono Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Invesitas, Edisi Kedua, Yogyakarta, BPFE,
2008, hal. 12.

7Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty, Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi, Cetakan
Kedelapan, Yogyakarta. YKPN., 2010, hal. 96.



Price earning ratio dihitung dengan membagi harga pasar dari suatu saham

dengan earnings per share tahunan. Rumus  yang digunakan untuk menghitung

price earnings ratio adalah:

Market Price Per Equity Share
Price Earning Ratio =

Earning Per Share

2.1.1.5 Rasio Utang (Laverage Ratios)

Perusahaan mempunyai alternatif sumber dana yang dapat digunakan

untuk kegiatan operasinya yaitu berasal dari modal sendiri ataupun dari hutang.

Sebelum membuat keputusan pendanaan menggunakan modal sendiri atau hutang

haruslah membuat perhitungan yang matang. Laverage ratios merupakan rasio

yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan didanai oleh

hutang. Dalam hal ini kita dapat  mengukur besarnya jumlah utang yang

digunakan untuk membiayai kegiatan operasinya dibandingkan dengan

menggunakan modal sendiri.

Silaban dan Siahaan mengemukakan bahwa, “Laverage keuangan adalah

tingkat penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaan”. 8

Kasmir menyatakan bahwa, “Rasio solvabilitas atau laverage ratio merupakan

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan

dibiayai dengan utang”.9

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio

laverage adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penggunaan

utang sebagai sumber pembiayaan operasi perusahaan.  Semakin tinggi rasio

8 Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan, Op.Cit, hal.  94.
9 Kasmir, Op.Cit, hal. 151.



laverage, maka perusahaan harus semaksimal mungkin meningkatkan labanya

agar mampu membiayai dan membayar utang. Rasio laverage yang tinggi menjadi

salah satu titik perhatian investor karena laverage yang tinggi mengidentifikasikan

bahwa perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Menurut Kasmir bahwa:Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio

solvabilitas antara lain:

1) debt to asset ratio (debt ratio)
2) debt to equity ratio (DER)
3) long term debt to equity ratio
4) current liabilities to net worth
5) time interest earned
6) fixed charge coverage”.10

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Debt to asset ratio (debt ratio)

Yaitu rasio yang menunjukkan perbandingan antara total kewajiban

atau utang perusahaan dengan seluruh aktiva perusahaan.

2. Debt to equity ratio

Rasio ini digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas perusahaan.

Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan

peminjam (Kreditor)dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain,

rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap modal sendiri yang

dijadikan untuk jaminan utang. Kreditur sering memperhatikan rasio

ini, karena semakin besar utang, maka akan semakin tidak

menguntungkan karena semakin besar resiko yang ditunjukkan.

10Ibid, hal 155.



3. Long Term Debt to Equity Ratio

Rasio ini merupakan rasio perbandingan antara utang jangka panjang

dengan modal sendiri yang bertujuan untuk mengetahui bagian dari

modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.

4. Time Interest Earned

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam

membayar bunga utang. Rasio ini dapat diukur dengan perbandingan

antara laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan biaya bunga.

5. Fixed Charge Coverage

Rasio ini hampir sama dengan rasio time interest earned, tetapi pada

rasio ini dilakukan apabila perusahaan menggunakan utang jangka

panjang akibat menyewa aktiva seperti menyewa mesin, kendaraan.

Dalam penelitian ini ukuran rasio laverage menggunakan debt to asset ratio

(DAR).

Silaban dan Siahaan mengatakan bahwa, “Rasio ini memperlihatkan

proporsi antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan seluruh

kekayaan yang dimiliki perusahaan.”11 Keown, dkk mengatakan bahwa, “Rasio

utang menunjukkan berapa banyak utang yang digunakan membiayai aset-

aset perusahaan”.12

Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat kita ambil kesimpulan

bahwa rasio DAR digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana atau

modal yang disediakan oleh kreditur. Selain itu rasio ini juga digunakan untuk

mengukur seberapa besar investasi aktiva dibiayai dengan total  hutang. Semakin

11Pasaman Silaban dan Rusliaman Siahaan, Op.cit, hal 91.
12 Arthur J Keown, et. al, Op.cit, hal 83.



tinggi rasio DAR berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan

untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Perhitungan DAR dilakukan

dengan menggunakan rumus:

Total Kewajiban
DAR = x 100 %

Total Aktiva

2.1.1.6 Rasio Profitabilitas (Profitability Ratios)

Rasio profitabilitas merupakan rasio keuangan yang dapat digunakan

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan

menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dari sudut

pandang investor, salah satu aspek penting untuk menilai prospek perusahaan di

masa datang adalah dengan melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan.

Menurut Brigham dan Houston bahwa rasio profitabilitas merupakan

“Sekelompok rasio yang menunjukkan gabungan efek-efek dari likuiditas,

manajemen aktiva, dan utang pada hasil operasi”.13 Menurut Sawir bahwa,

“Rasio kemampulabaan akan memberikan jawaban akhir tentang efektifitas

manajemen perusahaan, rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat

efektifitas pengelolaan perusahaan”.14

Dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis mengambil kesimpulan

bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan

13Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, Dasar-dasarManajemen Keuangan, Edisi kesepuluh,
Jakarta, Salemba Empat, 2006, hal 107.

14Agnes Sawir, Op.Cit, hal 17-18.



perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya

yang dimiliki perusahaan.

Menurut Kasmir bahwa:Rasio profitability terdiri dari beberapa jenis

yaitu:

1) Profit Margin On Sales
2) Return On Investment (ROI)
3) Return On Equity (ROE)
4) Laba per lembar saham15

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Profit margin on sales

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas

penjualan. Sehingga cara pengukurannya adalah dengan membandingkan

laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

2) Return On Investment (ROI)

Rasio ini sering juga disebut sebagai return on total assets dan return on

assets. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas managemen dalam

mengelola investasinya.

3) Return On Equity (ROE)

Return On Equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan untuk

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, rasio ini

menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Samakin tinggi rasio ini

maka semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat,

demikan juga sebaliknya.

15Kasmir, Op.Cit, hal 199.



4) Laba per Lembar Saham

Investor sangat tertarik dengan rasio ini, karena rasio ini merupakan rasio

yang mampu menunjukkan keuntungan bagi investor atau pemegang

saham. Rasio ini merupakan hasil pembagian antara laba saham biasa

dengan saham biasa yang beredar.

Dalam penelitian ini ukuran rasio profitabolitas mengunakan rasio on

equity (ROE) dengan tujuan untuk menilai kemampuan perushaan mencari

keuntungan dan mampu memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu

peruhaan. Hal ini ditujukan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan

modal sendiri.

Menurut Kasmir bahwa, “Hasil pengambilan ekuitas atauReturn On

Equity (ROE) atau dengan nama rentabilitas modal sendiri merupakan rasio

untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri ”.16

Return on Equity (ROE) dapat diukur dengan menggunakan rumus:

Return On Equity (ROE)=

Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri , semakin tinggi rasio

ini, maka semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat,

demikian pula sebaliknya.

16Kasmir, Pengantar Manajemen Keuanagan, edisi petama, Jakarta, Kharisma Putra Utama,
2010, hal 115.



2.1.1.7 Saham dan Harga Saham

1. Pengertian Saham

Saham merupakan salah satu bentuk efek  surat berharga yang yang

diperdagangkan dipasar modal (bursa). Laba bersih per saham adalah laba bersih

setelah bunga pajak di bagi dengan jumlah lembar saham yang beredar.

Pengukuran dari variable harga saham ini yaitu harga penutupan saham (closing

price) tiap perusahaan yang diperoleh dari harga saham  pada perode akhir tahun.

Perusahaan yang beroperasi dengan menggunakan modal sendiri dapat

dengan mudah mendapatkan dana dengan menjual surat berharga di pasar modal.

Surat berharga yang dimaksud adalah terdiri dari obligasi, saham biasa, saham

preferen dan surat berharga lainnya. Dengan dijualnya surat berharga berupa

saham, maka perusahaan emiten dapat mendapatkan dana untuk mendanai

kegiatan operasi perusahaan dan bagi investor juga mendapatkan keuntungan dari

kegiatan investasinya berupa deviden.

Deviden adalah keuntungan perusahaan yang dibagi kepada pemegang

saham setelah dikurangi pajak dan laba ditahan. Selain mendapatkan deviden,

kepemilikan saham juga mengartikan bahwa investor memiliki hak atas aktiva

yang dimiliki perusahaan sebesar proporsi saham yang dimilikinya. Beberapa

pengertian yang diberikan para ahli mengenai saham diantaranya ialah sebagai

berikut:



Menurut Agustina dan Sumartio bahwa, “Saham adalah selembar kertas

yang menyatakan kepemilikan dari sebagian perusahaaan. Saham dapat

didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan

dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.”17 Menurut Sulie dan Rice

bahwa: “Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset

perusahaan yang menerbitkannya.”18

Dari pendapat para ahli diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa

saham merupakan suatu jenis surat berharga yang berwujud selembar kertas yang

menandakan kepemilikan seseorang atas sebuah perseroan terbatas atau

perusahaan. Saham tersebut akan dimiliki seseorang apabila menginvestasikan

uangnya ke suatu perusahaan dalam bentuk modal. Dengan menginvestasikan

sejumlah uang pada sebuah perusahaan ke dalam berbentuk modal maka seorang

investor mempunyai manfaat dari saham tersebut.

Menurut Situmorang, dkk. menyatakan bahwa ada tiga keuntungan

investasi saham, yaitu:

1. Dividen

2. Capital Gain

3. Bisa Dijaminkan.19

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

17 Agustina dan Fitry Sumartio, AnalisaFaktor-faktor Yang Mempengaruhi Pergerakan Harga
Saham Pada Perusahaan Pertambangan, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Vol.4. No.01, 2014,
hal. 52.
18Sule dan Rice, AnalisaFaktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan LQ 45
di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Vol.3. No.01, 2013, hal. 22.



1) Deviden

Deviden merupakan return atau pengembalian atas investasi berupa

keuntungan bersih perusahaan setelah mengurangi laba ditahan dan

dikurangi dengan bunga dan pajak. Keuntungan tersebut dibagi kepada

semua pemilik saham.

2) Capital gain

Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga

jual dengan harga belinya. Capital gain hanya diperoleh di pasar modal

sekunder yang apabila pemiliknya aktif dalam aktivitas jual beli saham.

3) Bisa Dijaminkan

Dengan memiliki saham pada suatu perusahaan dapat memberikan

manfaat lain seperti dapat dijadikan suatu jaminan apabila ingin meminjam

dari suatu bank.

2. Jenis-jenis Saham Pasar Modal

Saham yang dijual di pasar modal terdiri dari banyak jenis berdasarkan

pengelompokannya. Namun seiring perkembangan zaman dan meningkatnya

interaksi dalam pasar modal, saham terbagi ke dalam beberapa jenis.

Menurut Mayasari dan Priyadi bahwa: “Secara sederhana saham dapat

dikelompokan menjadi dua yaitu saham biasa dan saham preferen.”20

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

20Desy Mayasari dan Maswar Patuh Priyadi, Penilaian Harga Saham Dengan Analisis Cross
Sectional Pada Perusahaan Real Estate Dan Property, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.2.
No.5, 2013, hal. 3.



1) Saham biasa

Saham biasa merupakan saham yang paling dikenal dan paling

banyak digunakan oleh masyarakat dalam berinvestasi di suatu

perusahaan. Saham biasa menempatkan pemegangnya paling terakhir

terhadap klaim. Investor yang memiliki saham biasa ini akan menerima

deviden sebagai hasil pengembalian investasi dan deviden yang diterima

pemilik saham biasa bersifat tidak tetap dan jumlahnya tergantung

keuntungan perusahaan.

2) Saham preferen

Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik

gabungan antara obligasi dan saham biasa. Sesuai dengan namanya,

pemegang saham ini diberikan prioritas dari pemegang saham biasa antara

lain adalah prioritas terhadap pembayaran deviden, keuntungan yang

diterima tetap, dan apabila perusahaan tidak mampu membayar deviden

pada tahun ini, maka deviden pemegang saham preferen yang tertunda

tersebut dibayar pada tahun berikutnya.

3. Harga Saham

Seiring meningkatnya transaksi ekonomi dalam dunia usaha jumlah

masyarakat yang berinvestasi di bursa efek juga meningkat. Dengan

meningkatnya investasi pada pasar modal maka dana dapat tersalurkan secara

efisien bagi perusahaan yang menjalankan operasi perusahaan dengan modal

sendiri serta masyarakat dapat menikmati penghasilan dari investasi yang

dilakukan. Namun sebelum melakukan investasi, seorang calon investor harus



memperhatikan harga saham sebuah emiten. Secara umum, harga saham

ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap saham sebuah emiten.

Menurut Hadi bahwa nilai (harga) saham terbagi menjadi 3 jenis yaitu:

1) Par value (nilai nominal)
2) Base price & base value (harga dasar dan nilai dasar)
3) Market price & market value (harga pasar dan nilai pasar).21

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Par value (nilai nominal)

Par value atau nilai awal (started value) atau face value atau

seringdisebut dengan istilah nilai nominal atau par value. Nilai nominal

adalah nilai yang tercantum pada saham bersangkutan. Nilai ini hanya

sebagai sebatas fungsi untuk tujuan catatan akuntansi. Nilai nominal

digunakan untuk dasar pencatatan modal yang disetor penuh dalam

perusahaan

2) Base price (harga dasar)

Base price muncul setelah saham aktif trading di pasar sekunder,

karena erat kaitannya dengan harga suatu saham. Harga dasar (base price)

saham bagi saham yang baru listing, berarti harga perdana saham

bersangkutan. Sedangkan base value (nilai dasar) merupakan hasil

perkalian antara base price (harga dasar) dengan jumlah saham yang

diterbitkan (outstanding shares).

3) Market price (harga pasar)

Market price muncul dari tingkat penawaran dan permintaan satu

saham. Market price adalah harga satu saham pada pasar yang sedang

21 Nor Hadi, Pasar Modal, Jakarta, Graha Ilmu, 2013, hal 71-73.



berlangsung dan jika bursa efek sudah tutup, maka harga pasar adalah

harga penutupannya (closing price). Sementara market value merupakan

hasil perkalian antara harga pasar dengan jumlah saham yang beredar

(outstanding shares).

4. Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Harga saham yang tercipta dipasar modal merupakan hasil dari permintaan

dan penawaran atas saham tersebut. Namun terdapat beberapa faktor yang

menyebabkan para pemilik saham melakukan transaksi penawaran atau

permintaan di pasar modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga

saham dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan emiten.

Menurut Agustina dan Sumartio bahwa: “Informasi tentang perusahaan

mana yang akan membawakan keuntungan atau kerugian bagi investor

dapat ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga

saham, yaitu faktor internal dan faktor eksternal”.22

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi calon investor atau investor

dalam membeli atau menjual saham. Faktor eksternal atau yang paling sering

dikenal sebagi faktor fundamental merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam

perusahaan. Faktor fundamental terdiri dari laporan keuangan perusahaan,

pengumuman tentang pergantian direksi manajemen, pengumuman investasi dan

keputusan-keputusan lain yang dilakukan oleh perusahaan sering mempengaruhi

pertimbangan investor atau calon investor dalam membeli atau menjual saham.

Sehingga keputusan calon investor atau investor untuk membeli atau menjual akan

22Agustina dan Sumartio, Op.cit, hal.52.



mempengaruhi pergerakan harga saham. Semakin banyak calon investor atau

investor membeli suatu saham, maka harga saham tersebut akan naik dan apabila

terjadi penurunan permintaan terhadap saham tersebut, maka harga saham tersebut

akan mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan dan

penawaran.

Selain faktor fundamental, terdapat faktor eksternal perusahaan yang

mempengaruhi harga saham, yaitu pengumuman pemerintah mengenai hukum

beroperasi, hukum industri sejenis, gejolak politik, inflasi, tingkat suku bunga dan

nilai tukar. Kinerja suatu perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh faktor

eksternal. Seperti contoh, apabila terdapat hukum baru mengenai industri sejenis

yang berpotensi akan merugikan perusahaan, maka kemungkinan besar akan

berakibat buruk terhadap investasi yang dilakukan oleh investor. Hal tersebut akan

mengakibatkan seorang calon investor atau investor tidak akan tertarik untuk

melakukan pembelian suatu saham yang akan berakibat terhadap penurunan harga

saham.

2.1.2 Pengaruh Price Earning Ratio (PER) Terhadap Harga Saham

Price earning ratio.(PER) merupakan ukuran untuk menentukan

bagaimana pasar memberi nilai atau harga pada saham perusahaan. Makin besar

PER suatu saham maka menyatakan saham tersebut semakin mahal terhadap

pendapatan bersih per saham. Jika PER meningkat maka harga saham juga akan

semakin besar begitu juga dengan return saham.



2.1.3 Pengaruh Debt To Asset Ratio (DAR) Terhadap Harga Saham

Debt To Asset Ratio (DAR) mencerminkan perbandingan antara hutang

total dengan aktiva, dimana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar

jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang.

Marlina menjelaskan bahwa, “Menggunakan hutang dalam jumlah

yang lebih besar akan menghasilkan resiko yang ditanggung oleh pemegang

saham. Resiko yang semakin tinggi cenderung menurunkan harga saham”.23

DAR akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menyebabkan apresiasi dan

depresiasi harga saham. Semakin besar DAR menandakan struktur permodalan

usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap aktiva. Semakin

besar DAR mencerminkan resiko perusahaan relatif tinggi, akibatnya para

investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki DAR yang tinggi.

Ketika terdapat penambahan jumlah hutang yang cukup tinggi maka hal ini akan

menurunkan tingkat solvabilitas perusahaan, yang selanjutnya akan berdampak

dengan menurunnya harga saham perusahaan.

2.1.4 Pengaruh Retun On Equity Ratio (ROE) Terhadap Harga Saham

Return On Equity Ratio (ROE) merupakan salah satu indikator keuangan

yang sering digunakan dalam menilai kinerja perusahaan. ROE digunakan  untuk

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin besar ROE

menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, dan semakin kuat karena return

semakin besar. Dengan adanya return yang semakin besar maka akan menarik

23Tri Marlina, Penaruh Earning Per Share, Return On Equity, Debt to Equity Ratio, dan Size
Terhadap Price to Book Value, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol.1. No.1, Bogor, STIE
Kesatuan, Program Studi Keuangan dan Perbankan,2013, hal 64.



minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut sehingga

selanjutnya akan berdampak pada kenaikan harga saham karena bertambahnya

permintaan terhadap saham tersebut. Oleh karena itu, secara teoritis ROE

memiliki pengaruh yang positif terhadap harga saham.

2.2 Kerangka Pemikiran

Investasi saham di pasar modal merupakan investasi yang mengandung

resiko sehingga diperlukan kemampuan untuk mengetahui saham-saham mana

saja yang memiliki prospek baik dan dapat memberikan keuntungan. Dalam

melakukan investasi saham investor akan memilih perusahaan yang memiliki

tingkat pengembalian tinggi. Untuk itu, seorang investor memerlukan alat analisis

yang cermat, teliti dan didukung data-data yang akurat.

Data yang digunakan dalam menganalisis kinerja perusahaan adalah

laporan keuangan. Kepercayaan investor atau calon investor sangat bermanfaat

bagi emiten, karena semakin banyak orang yang percaya terhadap emiten maka

keinginan untuk berinvestasi pada emiten semakin kuat. Sehingga perusahaan

harus memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Untuk itu, para

investor dan para calon investor dapat menilai kinerja perusahaan tersebut.

Dari waktu ke waktu harga saham dapat naik, turun maupun stagnan.

Harga saham mencerminkan indikator adanya keberhasilan dalam mengelola

perusahaan. Jika harga saham suatu perusahaan meningkat, maka investor menilai

bahwa perusahaan berhasil dalam mengelola usahanya demikian pula sebaliknya

apabila harga saham suatu perusahaan menurun, maka investor menilai bahwa

manajemen perusahaan  tersebut kurang mampu dalam mengelola usahanya.



Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kerangka berpikir dalam penelitian

ini dapat dikemukakan sebagai berikut: Harga saham (Y) dipengaruhi oleh Price

Earning Ratio (X1), Debt To Asset Ratio (X2) dan Return On Equity Ratio (X3).

Secara sitematis kerangka berpikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada

Gambar 2.1 berikut ini:

Sumber: Diolah oleh peneliti

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir,

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Price Earning Ratio (PER) secara parsial mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H2: Debt To Asset Ratio (DAR)  secara parsial mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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H3: Return On Equity Ratio (ROE) secara parsial mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H4: Price Earning Ratio (PER), Debt To Asset Ratio (DAR) dan

Return On Equity Ratio (ROE) secara simultan mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Sebelum melakukan sebuah penelitian seorang peneliti harus membuat

rancangan penelitian. Rancangan tersebut dapat berupa rencana, struktur dan

strategi. sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa desain penelitian

merupakan perencanaan penelitian yaitu penjelasan secara rinci mengenai rencana

penelitian secara keseluruhan mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian,

gambaran hubungan antar variabel, perumusan hipotesis sampai rancangan

analisis data yang dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk proposal penelitian.

Berdasarkan proses penelitian yang dijelaskan diatas, maka desain

penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan rumusan masalah;

Pada penelitian ini masalah-masalah dirumuskan dalam suatu pertanyaan

yang akan diuji dengan cara relevan dan penemuan relevan. Rumusan

masalah tersebut diantaranya adalah bagaimana hubungan Price Earning

Ratio (PER), Debt To Asset Ratio (DAR) dan Retun On Equity Ratio

(ROE) dengan harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.

2. Menetapkan tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dalam

rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh factor-faktor fundamental terhadap harga saham pada



perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2014-2016.

3. Menetapkan hipotesis penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan

masalah yang didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang

relevan namun belum dibuktikan oleh pembuktian empiris. Hipotesis

yang dibuat pada penelitian ini adalah Price Earning Ratio (PER), Debt

To Asset Ratio (DAR) dan Return On Equity Ratio (ROE) mempengaruhi

harga saham secara parsial dan simultan.

4. Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran variabel penelitian

yang digunakan;Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Price Earning Ratio (PER) sebagai X1, Debt To Asset Ratio (DAR)

sebagai X2, Rertunt On Equity Ratio (ROE) sebagai X3 dan harga saham

sebagai variabel terikat atau variabel Y.

5. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sampel dan teknik

pengumpulan data; Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah websited resmi Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan

adalah data sekunder berupa laporan keuangan  dan harga saham

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada

periode 2014-2016. Sedangkan teknik  penentuan sampelnya adalah

dengan menggunakan teknik pengambilan purvosive sampling (teknik

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu). Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data

dokumentasi.



6. Melakukan analisis data;

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode

deskriptif dan metode verifikatif. Metode deskriptif dilakukan untuk

menggambarkanharga saham. Sedangkan metode kuantitatif adalah

metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara

PER, DAR dan ROE terhadap harga saham secara parsial atau secara

simultan. Untuk menguji adanya hubungan antara DAR dan ROE

terhadap harga saham digunakan korelasi analisis berganda, dan menguji

pengaruh dari PER, DAR dan ROE terhadap harga saham digunakan

koefisien determinasi.

7. Melakukan pelaporan hasil penelitian

Hasil dari penelitian kemudian disusun ke dalam draf skripsi yang

digunakan untuk pelaporan dalam sidang skripsi dan penyempurnaan

laporan.

3.2 Metode Penelitian

Metode suatu cara ilmiah untuk mencari, mendapatkan, mengumpulkan,

mencatat dan menganalisis data yang digunakan untuk menentukan suatu

kebenaran dari data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, metode yang

digunakan adalah metode verifikatif (kuantitatif). Metode penelitian kuantitatif

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi

atau sampel tertentu, dan analisis statistik bertujuan untuk menguji hipotesis yang

telah ditetapkan sebelumnya sebagai penelitian merupakan dugaan awal suatu

penelitian. Dalam penelitian ini, metode verifikatif digunakan untuk menguji



pengaruh antara PER, DAR dan ROE terhadap harga saham secara parsial

maupun secara simultan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono bahwa, “Populasi adalah wilayah generalasi yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya”.24

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dibatasi pada

periode 2014-2016 yang terdiri dari 131 perusahaan yang memiliki laporan

keuangan lengkap dan dipublikasikan.

3.3.2 Sampel Penelitian

Teknik pemilihan sampel dalam penelitian menggunakan metode

pengambilan sampel non probability sampling. Non probability sampling adalah

suatu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi

anggota populasi untuk dipilih manjadi sampel. Cara pengambilan sampel ini

dilakukan dengan menggunakan cara purposive sampling. Purposive sampling

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan

tertentu dapat dilakukan dengan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan

yang harus dipenuhi oleh anggota populasi.

24 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kedelapan, Bandung, Alfabeta, hal. 115.



Adapun pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan sampel

penelitian adalah:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun

2014 hingga tahun 2016.

2. Perusahaan manufaktur yang mengeluarkan laporan keuangan tahunan dan

per semester per 31 Desember 2014 sampai tahun 2016 dan

mencantumkan data secara lengkap berturut-turut selama periode

penelitian.

3. Saham perusahaan manufaktur tersebut aktif selama periode 2014-2016.

Berdasarkan pertimbangan dalam pengambilan sampel tersebut maka yang

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 perusahaan sebagai

berikut :



Tabel 3.2

Penentuan Sampel Berdasarkan Kriteria yang Ditetapkan

Kriteria Nomor
No. Kode Nama Perusahaan 1 2 3 4 Sampel
1 ALKA Alaska Industrindo Tbk √ √ √ √ 1
2 ALMI Alumindo Light Metal Indonesia Tbk √ √ √ √ 2
3 CMPP Centris Multi Persada Pratama Tbk √ √ √ √ 3
4 CTBN Citra Turbindo Tbk √ √ √ √ 4
5 HITS Humpuss Internoda Transportasi Tbk √ √ √ √ 5
6 IATA Indonesia Air Transport √ √ √ √ 6
7 MBSS Mitrabahtera Segara Sejati Tbk √ √ √ √ 7
8 MIRA Mitra International Resources Tbk √ √ √ √ 8
9 PDES Destinasi Tirta Nusantara Tbk √ √ √ √ 9
10 RIGS Rig Tenders Tbk √ √ √ √ 10
11 SAFE Steady Safe Tbk √ √ √ √ 11
12 SMDR Samudera Indonesia Tbk √ √ √ √ 12
13 ISSP Steel Pipe Industriy Tbk √ √ √ √ 13
14 WEHA Panorama Transportasi Tbk √ √ √ √ 14
15 WINS Wintermar Offshore Marnine Tbk √ √ √ √ 15
16 ZBRA Zebra Nusantara Tbk √ √ √ √ 16
17 ADMG Polychem Indonesia Tbk √ √ √ √ 17
18 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk √ √ √ √ 18
19 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk √ √ √ √ 19
20 BRAM Indo Kordsa Tbk √ √ √ √ 20
21 GDYR Goodyear Indonesia Tbk √ √ √ √ 21
22 GJTL Gajah Tunggal Tbk √ √ √ √ 22
23 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk √ √ √ √ 23
24 IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk √ √ √ √ 24
25 INDS Indospring Tbk √ √ √ √ 25
26 INTA Intraco Penta Tbk √ √ √ √ 26
27 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk √ √ √ √ 27
28 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk √ √ √ √ 28
29 NIPS Nipress Tbk √ √ √ √ 29
30 PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk √ √ √ √ 30
31 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk √ √ √ √ 31
32 PTPP PP (Persero) Tbk √ √ √ √ 32

33 AALI Astra Agro Lestari Tbk √ √ √ √ 33

34 BUDI Budi Acid Jaya Tbk √ √ √ √ 34

35 CLPI Colorpak Indonesia Tbk √ √ √ √ 35

36 ADMF Anda Dunan Multi Factory Tbk √ √ √ √ 36

37 BATA Sepatu Bata Tbk √ √ √ √ 37



38 CITA Cita Mineral Investindo Tbk √ √ √ √ 38

39 DTLA Duta Tanggada Realty Tbk √ √ √ √ 39

40 FORU Fortune Indonesia Tbk √ √ √ √ 40

41 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk √ √ √ √ 41

42 LION Lion Metal Works Tbk √ √ √ √ 42

43 GLOB Panca Global Securities Tbk √ √ √ √ 43

44 TRIO Trias Sentosa Tbk √ √ √ √ 44

45 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk √ √ √ √ 45

46 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk √ √ √ √ 46

47 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk √ √ √ √ 47

88 TRIM Trimegah Tbk √ √ √ √ 88

49 UNVR Unilever Indonesia Tbk √ √ √ √ 49

50 INTA Intraco Penta Tbk √ √ √ √ 50
Sumber: www.idx.co.id

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik

dokumentasi, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang

dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Untuk mendapatkan data dan informasi

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti mengakses data dari situs

www.idx.co.id. Data yang dikumpulkan adalah data berupa ringkasan laporan

keuangan tahunan perusahaan manufaktur periode 2014-2016. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai harga saham, price eraning

ratio, debt to asset ratio (DAR) dan return on equity ratio (ROE). Selain itu,

peneliti juga melakukan studi pustaka yaitu mengambil data-data penelitian

terdahulu, jurnal-jurnal, buku-buku maupun literatur yang berkaitan dengan topik

yang dijadikan peneliti untuk data tambahan.

3.5 Instrumen Penelitian

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



a. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat (dependent variabel) adalah variabel yang

dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian

ini adalah

Harga Saham = Y

b. Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas (independent variabel) adalah variabel yang

mempengaruhi variabel lain.

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas yaitu:

1. Price Earning Ratio (PER) = X1

2. Debt To Asset Ratio (DAR) = X2

3. Returnt On Equity Ratio (ROE) = X3

3.5.2 Definisi Operasional

Tabel 3.3
Defenisi Operasional

Variabel Konsep Indikator Skala

Harga Saham (Y) Harga saham merupakan
hasil transaksi pembelian
dan penawaran di pasar
modal dan apabila sudah
tutup, maka harga pasar yang
dimaksud adalah harga
penutupnya.

Harga Saham
Tahunan=ΣHarga SahamBulanan12 Rupiah

Price Earning
Ratio (X1)

Price earning ratio adalah
tingkat penggunaan hutang
terhadap total shareholder’s
equity yang dimiliki perusahaan

%100
Pr

x
SharePerEarning

ShareEquityPerice
Rasio

Rasio utang (debt to asset
ratio) merupakan rasio yang

Rasio



Debt to Asset Ratio
(X2)

membandingkan jumlah
hutang  terhadap aktiva.
Rasio ini sering digunakan
oleh para investor untuk
melihat sebe rapa besar
hutang perusahaan jika
dibandingkan aktiva yang
dimiliki oleh perusahaan
atau pemegang saham.

Return On Equity
Ratio (X3)

ROE merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur
atau menilai utang dengan
ekuitas dan mengukur berapa
banyak keuntungan yang
dihasikan perusahaan
dibandingkan dengan modal
yang do setor oleh pemegang
saham.

Rasio

Sumber: Diolah oleh peneliti (2017).

3.5.3 Tinjauan Empiris

Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh Price Earning Ratio

(Per), Debt To Asset Ratio (DAR) dan Retun On Equity Ratio (ROE) terhadap

harga saham telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga beberapa poin

penting dari hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan dasar dalam penelitian

ini. Penelitian tersebut yang diuraikan pada Tabel 3.4.

Pada tabel dibawah ini dapat diperhatikan bahwa penulis

menggunakan peneliti terdahulu yang berbentuk skripsi juga jurnal-jurnal.

Hasil penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda-beda terkait dengan

hipotesis pada penelitian ini.



Tabel 3.4
Tinjauan Empiris

MEDIA
DAN

WAKTUNY
A

PENULIS JUDUL HASIL PENELITIAN

Universitas
Sebelas
Maret,
Fakultas
Ekonomi,
2013

Hartati Pengaruh Debt to Asset
Ratio, Retun On Equity
Ratio, Price Earning Ratio,
Earning ratio Terhadap
Harga Saham (Studi Kasus
Pada Perusahaan Manufaktur
Yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia)

Debt to equity ratio berpengaruh
signifikan terhadap return
saham. Hal ini terlihat dari
koefisien regresi sebesar 0.229
dengan tingkat signifikansi
sebesar 0.047. Penelitian ini
menunjukkan bahwa debt to
equity ratio berpengaruh terhadap
return saham. Semakin besar debt
to equity ratio maka semakin
besar pula return saham yang
akan diterima

Universitas
Telkom,
Fakultas
Ekonomi,
2010

Nico Adrian Pengaruh Return On Asset,
Return On Equity, Debt to
Asset Ratio
Terhadap Harga Saham
(Studi Kasus Pada Emiten
Subsektor Makanan dan
Minuman di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2010-2012)

Variabel independen Return on
Asset, Retun on Equity, dan
(Debt to Asset Ratio) secara
simultan
berpengaruh signifikan terhadap
Harga Saham dan memiliki
pengaruh sebesar 80,07%,
sedangkan sisanya 19,93%
dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak dimasukkan dalam model
penelitian ini.Rasio Return on
Asset, Retun on Equity, dan
Debt to Equity Ratioterhadap
harga saham sosial secara parsial

Fakultas
Ilmu
Administrasi
Universitas
Brawijaya
Malang

Indah Ayu
Apsari,
Dwiatmanto
Devi dan
Farah
Azizah

Pengaruh Debt to Asset
Ratio, Return On Equity,
Net Profit Margin
danLongterm Debt To
Equity Rtio Terhadap Price
Book Value (Studi Pada
Perusahaan Sub Sektor
Makanan dan Minuman
yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode
Tahun 2010-2013)

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara parsial ROE dan
NPM berpengaruh positif
signifikan terhadap PBV,
sedangkan DAR dan LDER tidak
berpengaruh signifikan terhadap
PBV.Sebesar 67% PBV
dipengaruhi oleh ROE, NPM,
DAR, dan LDER sedangkan
sisanya yaitu 33% dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak
dibahas dalam penelitian ini.



Jurnal
Manajemen
& Bisnis,
Vol.08 No
02 April
2009

Zulia
Hanum,SE,
M,Si

Pengaruh Return On Asset
(ROA), Retunt On Equity
(ROE), dan Price Earning
Ratio (PER) Terhadap
Harga Saham Pada
Perusahaan Otomotif Yang
Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia (BEI)  Periode
2008-2011

Berdasarkan hasil penelitian dapat
ditarik kesimpulan bahwa secara
Return On Asset(ROA) secara
parsial tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap Harga
Saham dan Return On
Equity(ROE) secara parsial
berpengaruh siginifikan dan
negatif terhadap Harga Saham dan
juga Price Earning Ratio (PER)
secara parsial parsial berpengaruh
siginifikan dan positif terhadap
Harga saham

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2017)

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Metode Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang ciri-ciri

variabel penelitian. Nazir mengatakan bahwa:

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status
kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem
pemikiran ataupun suatu peristiwa sekarang. Tujuan dari
penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena
yang diselidiki.25

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan

gambaran variabel-variabel yang diteliti yaitu mengenai rasio-rasio keuangan

yang digunakan dalam penelitian suapaya menjadi informasi yang lebih jelas

dan mudah dipahami.

3.6.2 Metode Analisis Statistik

3.6.2.1 Asumsi Klasik

25 Mohammad Nazir, Metodologi Penelitian, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hal 54.



Penggunaan analisis regresi dalam statistik harus bebas dariasumsi-asumsi

klasik seperti normalitas data, autokorelasi, heterokedastisitas, dan asumsi-asumsi

klasik lainnya agar hasil pengujian tidak bersifat bias dan efisien.

1. Uji Normalitas

Sebelum melakukan uji statistik, terlebih dahulu perlu

diketahui apakah sampel yang digunakan berdistribusi normal atau tidak.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel

dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau

tidak. Menurut Santosa dan Ashari bahwa: “Model regresi yang sahih

(valid) adalah distribusi data normal atau mendekati normal”.26

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan P-P

(Plot Test). Pengujian normalitas dapat dideteksi dengan melihat

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal.

Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti

arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi

asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak

memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian normalitas yang lain yang lebih baik dilakukan adalah

dengan menggunakan analisis statistik. Pengujian ini digunakan untuk

menguji normalitas residual suatu model regresi adalah dengan

26 Purbayu Ashari dan Budi Santoso, Analisis Statistik dengan Microsoft Exel dan SPSS,
Yogyakarta, 2005, hal 12.



menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji Kolmogorov-Smirov,

suatu data dikatakan normal apabila nilai Asympotic Significant lebih dari

0,05 Santosa dan Ashari mengungkapkan:

Uji kenormalan data juga bisa dilakukan tidak berdasarkan
grafik, misalnya dengan Uji Kolmogorov-Smirnov. Pada uji
statistik onesampleKolmogorov-smirnov dapat dilihat
probabilitas signifikan terhadap variabel. Jika probabilitas
signifikan di atas 0,05, maka variabel tersebut terdistribusi
secara normal.27

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah:

 Apabila probabilitas nilai 2 uji K-S tidak signifikan < 0,05

secara statistik maka Ho ditolak, yang berarti data

terdistribusi tidak normal.

 Apabila probabilitas nilai 2 uji K-S signifikan > 0,05 secara

statistik Ho diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

2. Uji Autokorelasi

Menurut Santoso bahwa: “Uji ini dilakukan untuk

mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t

dengan kesalahan pada periode t-1”.28

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan

uji Durbin Watson (DW) untuk mendeteksi uji autokorelasi.

Namun secara umum bisa diambil patokan:

a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

27 Ibid, hal. 17.

28 Singgih Santoso, Metode Penelitian Administratif, Cetakan Kedua, Jakarta, Rineka Cipta, hal
241.



b. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada

autokorelasi.

c. Angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.

3.6.2.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda mengukur kekuatan dan menunjukkan

arah antara variabel dependen dengan variabel independen.

Sugiyono menjelaskan bahwa: “analisis regresi digunakan untuk

melakukan prediksi, bagaimana perubahan nilai variabel dependen

bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan

nilainya”.29

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis

adalah:

Y= α + β1X1 + β2X2+ β3X3+ ε

Keterangan:

Y= Harga saham

α = Kostanta

β1-2= Koefisien regresi variabel independen

X1= Price Earning Ratio

29 Sugiyono, Op.Cit, hal. 253.



X2= Debt To Asset Ratio

X3= Retun On Equity Ratio

ε = Tingkat error

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis,

tentunya model tersebut harus bebas dari gejala asumsi klasik.

3.6.2.3 Uji Hipotesis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu menguji variabel-variabel dari

rasio keuangan. Hal ini dilakukan untuk mencari tingkat signifikansi yang paling

tinggi diantara variabel-variabel tersebut. Variabel dari harga saham dengan

signifikansi yang paling tinggi akan diregresi dengan variabel-variabel dari rasio

keuangan.

Model regresi yang sudah memenuhi asumsi-asumsi klasik tersebut

akandigunakan untuk menganalisis melalui pengujian hipotesis sebagai

berikut:

1. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam

menerangkan variabel dependen. Pengujian ini dilakukan

menggunakan uji-t dengan tingkat pengujian pada signifikansi 5 %

dan derajat kebebasan (degree of freedom) atau df = (n-k). Uji ini

dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel dengan

ketentuan sebagai berikut:



1. Jika t-hitung > t-tabel, maka H0 ditolak, variabel independen

secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Jika t-hitung < t-tabel, maka H0 diterima, variabel independen

secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen,

Dengan penetapan hipotesis sebagai berikut:

Ha: β1, β2, β3 ≠ 0, Price Earning Ratio, Debt to Asset Ratio dan

Return On Equity Ratio berpengaruh terhadap harga

saham secara parsial pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H0: β1, β2, β3 = 0, Price Earning Ratio, Debt to Asset Ratio dan

Return On Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap

harga saham secara parsial pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Uji F

Untuk menguji adanya hubungan antara variabel bebas (X)

secara simultan terhadap variabel terikat (Y) maka pengujian

dilakukan dengan menggunakan uji statistik F.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F-

hitung dengan F-tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jika F-hitung > F-tabel, maka H0 ditolak

2) Jika F-hitung < F-tabel, maka H0 diterima

Dengan penetapan hipotesis sebagai berikut:



H0: β1= β2= β3= 0, Price Earning Ratio, Debt to Asset Ratio dan

Return On Equity Ratio tidak berpengaruh secara simultan

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Ha: β1≠β2≠ β3≠ 0, Price Earning Ratio, Debt to Asset Ratio dan

Return On Equity Ratio berpengaruh secara simultan

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa

besar persentase variabel X1, X2 dan X3 terhadap Y, secara

simultan.

Koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variasi variabel dependen. Nilai R2 digunakan untuk mengukur

tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel

independen, tapi karena R2 mengandung kelemahan mendasar yaitu

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan, maka



penelitian ini menggunakan adjusted R2 berkisar antara 0 dan 1.

Jika nilai adjusted R2 semakin mendekati 1, maka semakin baik

kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen

dan apabila nilai adjusted R2 semakin mendekati 0, maka

kemampuan model tersebut kurang baik dalam menjelaskan

variabel dependen
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