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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba bersih setelah pajak, 

total ekuitas, total hutang, dan jumlah lembar saham beredar yang berasal dari 

laporan keuangan perusahaan sampel periode 2013–2017. Serta Produk Domestik 

Bruto, Indeks Harga Konsumen, kurs jual dan kurs beli periode 2013-2017. 

1. Laba Bersih Setelah Pajak (Earning After Tax) 

Laba bersih setelah pajak merupakan pendapatan bersih perusahaan setelah 

dikurangi beban bunga dan pajak. Laba bersih setelah pajak diperoleh dari laporan 

laba rugi pada laporan keuangan perusahaan sampel selama periode 2013-2017. 

Berikut merupakan laba bersih setelah pajak pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di LQ45 tahun 2013-2017 ditunjukan pada tabel 2: 

Tabel 2 

Laba Bersih Setelah Pajak Perusahaan Sampel 

Tahun 2013-2017 (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

KODE  

PERUSAHAAN 

TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 

ASII 22.297.000 22.125.000 15.613.000 18.302.000 23.165.000 

GGRM 4.383.932 5.395.293 6.452.834 6.672.682 7.755.347 

ICBP 2.235.040 2.531.681 2.923.148 3.631.301 3.543.173 

INDF 3.416.635 5.146.323 3.709.501 5.266.906 5.145.063 

INTP 5.012.294 5.274.009 4.356.661 3.870.319 1.859.818 

KLBF 1.970.452 2.121.091 2.057.694 2.350.885 2.453.251 

SMGR 5.354.299 5.573.577 4.525.441 4.535.037 2.043.026 

UNVR 5.352.625 5.738.523 5.851.805 6.390.672 7.004.562 

Sumber: Laporan Laba Rugi pada perusahaan sampel tahun 2013-2017. 
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2. Ekuitas 

Ekuitas atau modal sendiri merupakan modal yang dikeluarkan oleh para 

pemegang saham atau pemilik perusahaan untuk mendanai kegiatan operasional 

perusahaan. Bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan akan 

mendapatkan imbalan berupa deviden yang diterima atas modal yang dikeluarkan 

tersebut. Ekuitas diperoleh dari neraca pada laporan keuangan perusahaan sampel 

selama periode 2013-2017. Berikut merupakan ekuitas pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di LQ45 tahun 2013-2017 ditunjukan pada tabel 3: 

Tabel 3 

Ekuitas Tahun Perusahaan Sampel  

Tahun 2013-2017 (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

KODE 

PERUSAHAAN 
TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 

ASII 106.188.000 120.324.000 126.533.000 139.906.000 156.329.000 

GGRM 29.416.271 33.228.720 38.007.909 39.564.228 42.187.664 

ICBP 13.265.731 15.039.947 16.386.911 18.500.823 20.324.330 

INDF 38.373.129 41.228.376 43.121.593 43.941.423 46.756.724 

INTP 22.977.687 24.784.801 23.865.950 26.138.703 24.556.507 

KLBF 8.499.958 9.817.476 10.938.286 12.463.847 13.894.032 

SMGR 21.803.976 25.002.452 27.440.798 30.574.391 30.439.052 

UNVR 4.254.670 4.598.782 4.827.360 4.704.258 5.173.388 

Sumber: Neraca pada perusahaan sampel tahun 2013-2017. 

3. Total Hutang 

Hutang merupakan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar perusahaan 

dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Pendanaan dari hutang 

dapat menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur. 
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Hutang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Total hutang 

diperoleh dari neraca pada laporan keuangan perusahaan sampel selama periode 

2013-2017. Berikut merupakan total hutang pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di LQ45 tahun 2013-2017 ditunjukan pada tabel 4: 

Tabel 4 

Total Hutang Perusahaan Sampel 

Tahun 2013-2017(Dalam Jutaan Rupiah) 

 

KODE  

PERUSAHAAN 

TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 

ASII 107.806.000 115.705.000 118.902.000 121.949.000 139.317.000 

GGRM 21.353.980 24.991.880 25.497.504 23.387.406 24.572.266 

ICBP 8.001.739 9.870.264 10.173.713 10.401.125 11.295.184 

INDF 39.719.660 44.710.509 48.709.933 38.233.092 41.182.764 

INTP 3.629.554 4.100.172 3.772.410 4.011.877 4.307.169 

KLBF 2.815.103 2.607.557 2.758.131 2.762.162 2.722.208 

SMGR 8.988.908 9.312.214 10.712.321 13.652.505 18.524.451 

UNVR 9.093.518 9.681.888 10.902.585 12.041.437 13.733.025 

Sumber: Neraca pada perusahaan sampel tahun 2013-2017. 

4. Jumlah Saham Beredar 

Jumlah saham beredar merupakan jumlah saham yang dikeluarkan oleh 

emiten sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyertaan berupa modal 

oleh pemegang saham (investor). Jumlah saham beredar diperoleh dari neraca 

pada perusahaan sampel pada periode tahun 2013-2017. Berikut merupakan 

jumlah saham beredar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45 tahun 

2013-2017 ditunjukan pada tabel 5: 
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Tabel 5 

Jumlah Saham Beredar Perusahaan Sampel 

Tahun 2013-2017 

 

Kode Perusahaan Tahun Jumlah Saham Beredar 

ASII 

2013 40.483.553.140 

2014 40.483.553.140 

2015 40.483.553.140 

2016 40.483.553.140 

2017 40.483.553.140 

GGRM 

2013 1.924.088.000 

2014 1.924.088.000 

2015 1.924.088.000 

2016 1.924.088.000 

2017 1.924.088.000 

ICBP 

2013 5.830.954.000 

2014 5.830.954.000 

2015 5.830.954.000 

2016 11.661.908.000 

2017 11.661.908.000 

INDF 

2013 8.780.426.500 

2014 8.780.426.500 

2015 8.780.426.500 

2016 8.780.426.500 

2017 8.780.426.500 

INTP 

2013 3.681.231.699 

2014 3.681.231.699 

2015 3.681.231.699 

2016 3.681.231.699 

2017 3.681.231.699 

KLBF 

2013 50.780.072.110 

2014 46.875.122.110 

2015 46.875.122.110 

2016 46.875.122.110 

2017 46.875.122.110 

SMGR 

2013 5.931.520.000 

2014 5.931.520.000 

2015 5.931.520.000 

2016 5.931.520.000 

2017 5.931.520.000 

UNVR 2013 7.630.000.000 

2014 7.630.000.000 

2015 7.630.000.000 

2016 7.630.000.000 

2017 7.630.000.000 

Sumber: Neraca pada perusahaan sampel tahun 2013-2017. 
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5. Produk Domestik Bruto (PDB) 

PDB adalah nilai keseluruhan dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam 

suatu negara selama jangka waktu tertentu. PDB hanya menghitung total produksi 

dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan 

memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Besarnya PDB di Indonesia 

dapat dihitung dengan dua metode yaitu pendekatan produksi dan pendekatan 

pengeluaran yang terdiri dari PDB berdasarkan harga berlaku (PDB nominal) dan 

PDB berdasarkan harga konstan (PDB riil). Pada negara berkembang maupun 

negara maju perhitungan PDB dengan metode pengeluaran paling sering 

digunakan, karena metode tersebut dapat memberikan keterangan atau gambaran 

yang sangat berguna untuk melihat tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, 

melihat sejauh mana masalah ekonomi yang dihadapi, tingkat pertumbuhan yang 

dicapai, dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati. Komponen data yang 

dihitung dengan metode pengeluaran dapat digunakan sebagai landasan untuk 

mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi 

(Sukirno, 2016:37). Berikut merupakan PDB dengan pendekatan pengeluaran 

berdasarkan harga konstan selama tahun 2012-2017 ditunjukan pada tabel 6: 

Tabel 6 

Produk Domestik Bruto (PDB) 

Berdasarkan Harga Konstan (Dalam Milyar Rupiah) 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TW 1 1.855.580 1.958.396 2.058.585 2.158.040 2.264.680 2.378.176 

TW 2 1.929.019 2.036.817 2.137.386 2.238.704 2.355.422 2.473.425 

TW 3 1.993.632 2.103.598 2.207.344 2.312.844 2.429.286 2.552.217 

TW 4 1.948.852 2.057.688 2.161.553 2.272.929 2.385.244 2.508.932 

PDB 7.727.083 8.156.498 8.564.867 8.982.517 9.434.632 9.912.749 

Sumber : Produk Domestik Bruto tahun 2012-2017 yang diakses melalui www.bps.go.id. 

http://www.bps.go.id/
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6. Indeks Harga Konsumen (IHK) 

Inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cara menghitung 

perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah suatu indeks yang 

digunakan untuk menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode 

tertentu, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk 

(rumah tangga) dalam jangka waktu tertentu. Berikut merupakan IHK yang terjadi 

setiap bulan selama tahun 2012 – 2017 ditunjukan pada tabel 7:  

Tabel 7 

Indeks Harga Konsumen (IHK) 

(Dalam Prosentase) 

 

Bulan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Januari 130,9 136,88 110,99 118,71 123,62 127,94 

Februari 130,96 137,91 111,28 118,28 123,51 128,24 

Maret 131,05 138,78 111,37 118,48 123,75 128,22 

April 131,32 138,64 111,35 118,91 123,19 128,33 

Mei 131,41 138,6 111,53 119,50 123,48 128,83 

Juni 132,23 140,03 112,01 120,14 124,29 129,72 

Juli 133,16 144,63 113,05 121,26 125,15 130,00 

Agustus 134,43 146,25 113,58 121,73 125,13 129,91 

September 134,45 145,74 113,89 121,67 125,41 130,08 

Oktober 134,67 145,87 114,42 121,57 125,59 130,09 

November 134,76 146,04 116,14 121,82 126,18 130,35 

Desember 135,49 146,84 119 122,99 126,71 131,28 
Sumber : Indeks Harga Konsumen Tahun 2012-2017 yang diakses melalui www.bps.go.id. 

7. Kurs Jual dan Kurs Beli 

Untuk menetukan seberapa besar nilai tukar secara rata-rata (kurs tengah) 

dapat dilakukan dengan menjumlahkan besarnya kurs jual dan kurs beli kemudian 

dibagi 2. Kurs jual merupakan harga jual mata uang asing oleh pihak bank dan 

penukaran uang asing (money changer) sedangkan kurs beli merupakan harga beli 

mata uang asing oleh pihak bank dan penukaran uang asing (money changer). 
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Berikut merupakan kurs jual dan kurs beli rupiah terhadap satu dollar Amerika 

Serikat selama tahun 2013 – 2017 ditunjukan pada tabel 8: 

Tabel 8 

Kurs Jual dan Kurs Beli Rupiah terhadap 1 US$ 

 (Dalam Rupiah) 

 

Tahun Kurs Jual Kurs Beli 

2013 10.504 10.400 

2014 11.938 11.819 

2015 13.458 13.323 

2016 13.374 13.241 

2017 13.451 13.317 
Sumber : Kurs Jual dan Kurs Beli Tahun 2013-2017 yang diakses melalui www.bi.go.id. 

4.1.2 Perhitungan Variabel 

1. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity merupakan rasio keuangan yang mengukur tingkat 

profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tersedia bagi 

pemegang saham dengan menggunakan ekuitas atau modal sendiri. Return On 

Equity (ROE) menunjukan sejauh mana perusahaan dapat mengelola modal 

sendiri secara efektif, diukur berdasarkan tingkat keuntungan dari investasi yang 

dilakukan oleh pemilik modal atau investor. Semakin tinggi ROE menunjukan 

keefisienan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan bagi para 

pemegang saham. Return On Equity dapat dihitung dengan membagi laba bersih 

setelah pajak (tabel 2) dengan ekuitas (tabel 3) dikali 100% atau  dengan rumus: 

                (   )  
                         

       
        

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh ROE untuk perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di LQ45 selama tahun 2013-2017 ditunjukan pada tabel 

9 sebagai berikut: 
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Tabel 9 

Return On Equity (ROE) Tahun 2013 – 2017 

(Dalam Prosentase) 

 

KODE 

PERUSAHAAN 

TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 

ASII 21,00 18,39 12,34 13,08 14,82 

GGRM 14,90 16,24 16,98 16,87 18,38 

ICBP 16,85 16,83 17,84 19,63 17,43 

INDF 8,90 12,48 8,60 11,99 11,00 

INTP 21,81 21,28 18,25 14,81 7,57 

KLBF 23,18 21,61 18,81 18,86 17,66 

SMGR 24,56 22,29 16,49 14,48 6,71 

UNVR 125,81 124,78 121,22 135,85 135,40 
Sumber: Tabel 2 dan Tabel 3 diolah. 

Berdasarkan tabel 9, maka dapat diketahui bahwa nilai ROE tertinggi 

terdapat pada PT Unilever Indonesia Tbk yaitu 135,85%. Sedangkan nilai ROE 

terkecil terdapat pada PT Semen Indonesia Tbk, yaitu 6,71%. Maka dapat 

diketahui, bahwa  PT Unilever Indonesia Tbk, mampu mengelola secara baik 

modal yang dimilikinya, sehingga mampu menghasilkan laba bersih yang 

maksimal.  

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara total utang dan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui 

seberapa besar kegiatan perusahaan dibiayai oleh hutang dan digunakan untuk 

mengukur kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya. Semakin tinggi DER menunjukan bahwa dalam memenuhi 

kegiatan operasionalnya perusahaan tergantung terhadap hutang. DER dapat 

dihitung dengan membandingkan total utang (tabel 4) dengan ekuitas (tabel 3) 

kemudian dikalikan dengan 100% atau dapat dihitung dengan rumus:  
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                     (   )   
           

        
       

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh DER untuk perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di LQ45 selama tahun 2013-2017 ditunjukan pada tabel 

10 sebagai berikut: 

Tabel 10 

Debt to Equity Ratio (DER) Tahun 2013-2017 

(Dalam Prosentase) 

 

KODE 

PERUSAHAAN 

TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 

ASII 101,52 96,16 93,97 87,16 89,12 

GGRM 72,59 75,21 67,08 59,11 58,25 

ICBP 60,32 65,63 62,08 56,22 55,57 

INDF 103,51 108,45 112,96 87,01 88,08 

INTP 15,80 16,54 15,81 15,35 17,54 

KLBF 33,12 26,56 25,22 22,16 19,59 

SMGR 41,23 37,25 39,04 44,65 60,86 

UNVR 213,73 210,53 225,85 255,97 265,46 
Sumber: Tabel 3 dan Tabel 4 diolah. 

Berdasarkan tabel 10, maka dapat diketahui bahwa nilai DER tertinggi 

terjadi pada PT Unilever Indonesia Tbk yaitu 265,46%. Sedangkan nilai DER 

terkecil terdapat pada PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk, yaitu 15,35%. Karena 

nilai DER semakin kecil semakin baik,  maka dapat diketahui bahwa PT  

Indocement Tunggal Perkasa Tbk, mampu mengelola secara baik modal yang 

dimilikinya, sehingga mampu memenuhi kewajiban perusahaan dengan baik. 

Sedangkan semakin tinggi DER menunjukan bahwa dalam memenuhi kegiatan 

operasionalnya perusahaan tergantung terhadap hutang, artinya bahwa PT 

Unilever Indonesia Tbk dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tergantung 

terhadap hutang yang dimilikinya. 
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3. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukan seberapa besar 

keuntungan setiap lembar saham yang di terima oleh para pemegang saham. 

Earning Per Share menjadi indikator keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan per lembar saham. Semakin besar nilai Earning Per 

Share, maka semakin besar keuntungan yang diterima oleh para pemegang saham 

sehingga meningkatkan minat investor untuk membeli saham tersebut.Besarnya 

nilai Earning Per Share (EPS) diperoleh dengan cara menghitung besarnya laba 

bersih setelah pajak (tabel 2) dibagi dengan lembar saham (tabel 5) atau dapat 

dihitung dengan rumus: 

                 (   )   
                         

                         
 

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh EPS untuk perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di LQ45 selama tahun 2013-2017 ditunjukan pada tabel 

11 sebagai berikut: 

Tabel 11 

Earning Per Share (EPS)Tahun 2013-2017 

(Dalam Rupiah) 

 

KODE 

PERUSAHAAN 

TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 

ASII 479,63 473,80 357,28 374,37 466,39 

GGRM 2.249,76 2.790,19 3.344,78 3.470,26 4.029,78 

ICBP 381,63 446,62 514,62 308,73 325,55 

INDF 285,16 442,50 338,02 472,02 474,75 

INTP 1.361,02 1.431,82 1.183,48 1.051,37 505,22 

KLBF 37,80 44,05 42,76 49,06 51,28 

SMGR 905,37 938,35 762,28 762,30 339,54 

UNVR 701,52 752,10 766,95 837,57 918,03 
Sumber: Tabel 2 dan Tabel 5 diolah. 
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Berdasarkan tabel 11, maka dapat diketahui bahwa nilai EPS tertinggi 

terjadi pada PT Gudang Garam Tbk yaitu Rp4.029,78. Sedangkan nilai EPS 

terkecil terdapat pada PT  Kalbe Farma Tbk, yaitu Rp37,80. Karena Semakin besar 

nilai EPS, maka semakin besar keuntungan yang diterima oleh para pemegang 

saham. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa  PT Gudang Garam Tbk, mampu 

mensejahterakan investor dengan memberikan keuntungan yang besar terhadap 

setiap lembar saham yang diterbitkan perusahaan. 

4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

Tingkat pertumbuhan dari suatu perekonomian adalah tingkat dimana 

Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat. Suatu perekonomian mengalami 

pertumbuhan jika jumlah produksi yang dihasilkan berupa barang dan jasanya 

meningkat, besarnya output (barang dan jasa) yang dihasilkan dalam suatu 

perekonomian tercermin pada perubahan Produk Domestik Bruto (PDB). 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencerminkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat dan pendapatan masyarakat yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi akan 

diukur melalui perkembangan PDB berdasarkan harga konstan pada tabel 6 yaitu 

dengan mengurangi PDB tahun/triwulan sekarang dikurangi PDB tahun/triwulan 

sebelumnya kemudian dibagi PDB tahun/triwulan sebelumnya dikali 100% atau 

dengan rumus: 

Pertumbuhan PDB =
        (   )

    (   )
        

 Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh besarnya pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (PDB) pada negara Indonesia selama tahun 2013-2017 

yang ditunjukan pada tabel 12 sebagai berikut: 
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Tabel 12 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

Tahun 2013-2017 (Dalam Prosentase) 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

Triwulan I 6,0 5,10 4,73 4,92 5,01 

Triwulan II 5,8 5,00 4,66 5,18 5,01 

Triwulan III 5,6 4,90 4,74 5,01 5,06 

Triwulan IV 5,7 5,00 5,04 4,94 5,19 

Rata-Rata PDB 5,78 5,0 4,79 5,02 5,07 
Sumber: Tabel 6 diolah. 

Berdasarkan tabel 12, maka dapat diketahui bahwa secara rata-rata nilai 

pertumbuhan PDB  tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 5,78%. Sedangkan nilai 

pertumbuhan PDB terendah secara rata-rata terjadi pada tahun 2015 yaitu 4,79%. 

Besarnya pertumbuhan PDB mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 

2015, yaitu pada tahun 2013 pertumbuhan PDB sebesar 5,78%, tahun 2014 

mengalami penurunan sebesar 5,0% dan kembali mengalami penurunan pada 

sebesar 4,79% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 PDB mengalami 

pertumbuhan secara berturut-turut yaitu pada tahun 2016 meningkat sebesar 

5,02% dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 5,07%. Besarnya pertumbuhan 

PDB menjadicerminan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu semakin 

besar tingkat pertumbuhan PDB maka kesejahteraan masyarakat pada suatu 

negara tersebut meningkat. 

5. Inflasi 

Inflasi merupakan gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum 

atau secara keseluruhan dan terjadi secara terus menerus. Perhitungan inflasi 

dilakukan dalam rentang waktu minimal satu bulan sekalioleh Badan Pusat 

Statistik, atauinflasi tahunan dengan  mengakumulasi inflasi yang terjadi setiap 
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bulan. Inflasi dapat dengan cara menghitung perubahan Indeks Harga Konsumen 

(IHK) pada  tabel 7, yaitu dengan mengurangi IHK tahun/bulan sekarang 

dikurangi IHK tahun/bulan sebelumnya kemudian dibagi dengan IHK tahun/bulan 

seebelumnya dikali 100%, atau dengan rumus: 

         
       (   )

   (   )
        

 Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh besarnya tingkat 

inflasi yang terjadi pada negara Indonesia selama tahun 2013-2017 yang 

ditunjukan pada tabel 13 sebagai berikut: 

Tabel 13 

Inflasi Tahun 2013-2017 

(Dalam Prosentase) 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Januari 1,03 1,07 -0,24 0,51 0,97 

Februari 0,75 0,26 -0,36 -0,09 0,23 

Maret 0,63 0,08 0,17 0,19 -0,02 

April -0,1 -0,02 0,36 -0,45 0,09 

Mei -0,03 0,16 0,5 0,24 0,39 

Juni 1,03 0,43 0,54 0,66 0,69 

Juli 3,29 0,93 0,93 0,69 0,22 

Agustus 1,12 0,47 0,39 -0,02 -0,07 

September -0,35 0,27 -0,05 0,22 0,13 

Oktober 0,09 0,47 -0,08 0,14 0,01 

November 0,12 1,5 0,21 0,47 0,2 

Desember 0,55 2,46 0,96 0,42 0,71 

Tahunan 8,38 8,36 3,35 3,02 3,61 
           Sumber: Tabel 7 diolah. 

Berdasarkan tabel 13, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi yang terjadi 

pada negara Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 

2016 dimana penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 

3,35% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 sebesar 8,36%, 

kemudian naik kembali pada tahun 2017 menjadi 3,61% dari tahun sebelumnya 
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yang hanya sebesar 3,02%. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 

8,38% sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,02%.  

6. Nilai Tukar 

Nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang pada 

suatu negara dengan mata dengan mata uang negara lain. Nilai tukar atau kurs 

rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menunjukan berapa rupiah yang 

diperlukan untuk di tukarkan dengan satu dollar Amerika Serikat atau sebaliknya. 

Untuk menghitung berapa besarnya nilai tukar (kurs tengah) rupiah terhadap satu 

dollar Amerika Serikat yaitu dengan menjumlahkan besarnya kurs jual (tabel 8) 

ditambah kurs beli (tabel 8) kemudian dibagi 2. Berikut merupakan nilai tukar 

(kurs tengah) rupiah terhadap satu dollar Amerika Serikat pada tahun 2013-2017 

ditunjukan pada tabel 14: 

Tabel 14 

Nilai Tukar Rupiah terhadap 1 US$ 

Tahun 2013-2017(Dalam Rupiah) 

 

Nilai Tukar 
2013 2014 2015 2016 2017 

10.445 11.876 13.392 13.305 13.385 
      Sumber: Tabel 8 diolah. 

Berdasarkan tabel 14, maka dapat diketahui bahwa nilai tukar rupiah 

terhadap 1 US$ mengalami fluktuasi yang cenderung naik (melemah). Tahun 

2013 nilai tukar rupiah terhadap US$ sebesar Rp.10.445,- per US$, pada tahun 

2014 nilai tukar rupiah terhadap US$ mengalami depresiasi (melemah) sebesar 

Rp11.876,- per US$ dan pada tahun 2015 juga mengalami depresiasi sebesar 

sebesar Rp13.392,- per US$. Kemudian pada tahun 2016 nitai tukar rupiah 

mengalami apresiasi (menguat) terhadap US$ sebesar Rp13.305,- per US$. 
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Namun pada tahun 2017 nilai tukar rupiah kembali mengalami depresiasi 

(melemah) terhadap US$ sebesar Rp13.385,- per US$. Nilai tukar tertinggi terjadi 

pada tahun 2015 yaitu Rp13.392,- per US$ dan nilai tukar terendah terjadi pada 

tahun 2013 yaitu sebesar Rp10.445,- per US$. Penurunan nilai mata uang 

domestik yang terjadi secara terus menerus akan berdampak padaberkurang 

peminat dalam pasar modal, aliran dana keluar dari pasar modal menyebabkan 

harga saham turun. 

7. Harga Saham 

Harga saham adalah harga jual atau harga beli suatu saham yang terjadi di 

bursa pada waktu tertentu. Harga saham terus mengalami perubahan akibat 

adanya permintaan dan penawaran yang terbentuk melalui mekanisme pasar 

modal. Berikut merupakanbesarnya harga saham dilihat pada closing price yang 

ada di publikasikan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45 selama 

perode 2013-2017 ditunjukan pada tabel 15: 

Tabel 15 

Harga Saham Perusahaan Sampel 

Tahun 2013-2017 (Dalam Rupiah) 
 

KODE 

PERUSAHAAN 

HARGA SAHAM 

2013 2014 2015 2016 2017 

ASII 6.800 7.425 6.000 8.275 8.300 

GGRM 42.000 60.700 55.000 63.900 83.800 

ICBP 5.100 6.550 6.738 8.575 8.900 

INDF 6.600 6.750 5.175 7.925 7.625 

INTP 20.000 25.000 22.325 15.400 21.950 

KLBF 1.250 1.830 1.320 1.515 1.690 

SMGR 14.150 16.200 11.400 9.175 9.900 

UNVR 26.000 32.300 37.000 38.800 55.900 
Sumber: Harga saham pada perusahaan sampel tahun 2013-2017 diakses melalui www.idx.co.id 

Berdasarkan tabel 15, dapat diketahui bahwa harga saham tertinggi terjadi 

pada PT Gudang Garam Tbk yaitu Rp83.800,-. Sedangkan harga saham terendah 

http://www.idx.co.id/
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terjadi pada PT Kalbe Farma Tbk yaitu Rp1.250,-. Oleh karena harga saham 

dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terbentuk melalui mekanisme 

pasar modal. Maka dapat diketahui bahwa PT Gudang Garam Tbk, memiliki 

tingkat permintaan yang tinggi oleh para investor sehingga harga saham pada 

perusahaan tersebut juga tinggi. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan atau 

pengaruh antara variabel bebas yaitu Return On Equity (ROE), Debt to Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB), inflasi dan nilai nukar terhadap variabel terikat yaitu harga saham. Dari 

hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS, 

analisis regresi linier berganda dapat ditunjukan pada tabel 16 sebagai berikut: 

Tabel 16 

Output SPSS 

Coefficients
a 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25,719 8,768   2,933 ,006 

ROE 1,222 ,232 ,418 5,271 ,000 

DER -,228 ,132 -,136 -1,727 ,093 

LN_EPS ,850 ,037 ,896 23,253 ,000 

PPDB -24,954 18,474 -,077 -1,351 ,186 

INF -7,958 3,092 -,180 -2,574 ,015 

LN_NT -2,145 ,861 -,206 -2,492 ,018 

a. Dependent Variable: LN_HS 
Sumber: Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14, dan Tabel 15 diolah SPSS 
 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 16, maka persamaan regresi yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 



64 

 

 

HS = 25,719 + 1,222ROE – 0,228DER + 0,850EPS – 24,954PPDB –7,958INF – 

2,145NT + 𝐞 

Intrepretasi dari persamaan diatas adalah sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (a) adalah sebesar 25,719 artinya bila variabel Return On 

Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi dan nilai tukar sama 

dengan nol, maka variabel harga saham bernilai sebesar 25,719. 

b. Nilai koefisien regresi Return On Equity (ROE) sebesar +1,222 menunjukan 

arah hubungan yang positif (searah), artinya jika ROE meningkat 1 satuan 

maka akan diikuti dengan kenaikan harga saham sebesar 1,222 dengan asumsi 

variabel lain konstan. 

c. Nilai koefisien regresi Debt to Equity Ratio (DER) sebesar -0,228 

menunjukan arah hubungan yang negatif (berlawanan arah), artinya jika DER 

meningkat 1 satuan maka akan diikuti dengan penurunan harga saham sebesar 

0,228 dengan asumsi variabel lain konstan. 

d. Nilai koefisien regresi Earning Per Share (EPS) sebesar +0,850 menunjukan 

arah hubungan yang positif (searah), artinya jika EPS meningkat 1 satuan 

maka akan diikuti dengan kenaikan harga saham sebesar 0,850 dengan asumsi 

variabel lain konstan. 

e. Nilai koefisien regresi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PPDB) sebesar    

-24,954 menunjukan arah hubungan yang negatif (berlawanan arah), artinya 

jika pertumbuhan PDB meningkat 1 satuan akan diikuti dengan penurunan 

harga saham sebesar 24,954 dengan asumsi variabel lain konstan. 



65 

 

 

f. Nilai koefisien regresi inflasi (INF)  sebesar -7,958 menunjukan arah 

hubungan yang negatif (berlawanan arah), artinya jika inflasi meningkat 1 

satuan maka akan diikuti dengan penurunan harga saham sebesar 7,958 

dengan asumsi variabel lain konstan. 

g. Nilai koefisien regresi nilai tukar (NT) sebesar -2,145 menunjukan arah 

hubungan yang negatif (berlawanan arah), artinya jika nilai tukar meningkat 1 

satuan maka akan diikuti dengan penurunan harga saham sebesar 2,145 

dengan asumsi variabel lain konstan. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan grafik serta dengan pendekatan Kolmogorov Smirnov. 

a. Pendekatan Grafik 

Berikut merupakan hasil uji normalitas menggunakan pendekatan grafik: 

 
Sumber: Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14, dan Tabel 15 diolah SPSS 

Gambar 2 

Output SPSS 
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 Berdasarkan gambar 2, grafik normal P-P Plot of regression standart 

menunjukan bahwa data tersebut menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

garis diagonal tersebut, sehingga bisa diketahui bahwa data tersebut berdistribusi 

normal atau layak digunakan. 

b. Statistik Non Paramatic Kolmogorov – Smirnov (K-S) 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan pendekatan Kolmogorov Smirnov 

ditunjukan pada tabel 17 sebagai berikut: 

Tabel 17 

Output SPSS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 Standardized Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,91986621 

Most Extreme Differences Absolute ,084 

Positive ,074 

Negative -,084 

Test Statistic ,084 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber: Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14, dan Tabel 15 diolah SPSS 

 

 Berdasarkan pada tabel 17, diketahui bahwa besarnya nilai signifikan pada 

Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa data 

tersebut dinyatakan berdistribusi normal dan layak digunakan dalam penelitian. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan unjuk menguji adanya korelasi antara 

variabel bebas atau variabel independen dalam suatu model regresi. Hasil dari uji 

multikolinieritas ditunjukan pada tabel 18 sebagai berikut: 
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Tabel 18 

Output SPSS 

Coefficients
a 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Keterangan Tolerance VIF 

1 (Constant)      

ROE ,226 4,434 Bebas Multikolinieritas 

DER ,229 4,365 Bebas Multikolinieritas 

LN_EPS ,956 1,046 Bebas Multikolinieritas 

PPDB ,435 2,298 Bebas Multikolinieritas 

INF ,289 3,463 Bebas Multikolinieritas 

LN_NT ,207 4,837 Bebas Multikolinieritas 

a. Dependent Variable: LN_HS  
Sumber: Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14, dan Tabel 15 diolah SPSS 

 

Berdasarkan pada tabel 18, dapat dilihat bahwa dari semua variabel 

independen memiliki nilai tolerancelebih dari 0,1 dan nilai VIF untuk semua 

variabel independen kurang dari 10, sehingga dapat diketahui bahwa penelitian ini 

tidak mengalami gejala multikolinieritas antara variabel independen satu dengan 

variabel independen lainnya. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji adanya kolerasi antara kesalahan 

pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (periode 

sebelumnya) dalam suatu model regresi. Hasil dari uji autokorelasi ditunjukan 

pada tabel 19 sebagai berikut: 

Tabel 19 

Output SPSS 

Model Summary
b 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,976
a
 ,953 ,945 ,26037 1,825 

a. Predictors: (Constant), LN_NT, LN_EPS, ROE, PPDB, INF, DER 

b. Dependent Variable: LN_HS 
Sumber: Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14, dan Tabel 15 diolah SPSS 
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Berdasarkan tabel 19, menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson telah 

memenuhi syarat uji autokorelasi karena nilai 1,825 terletak diantara -2 dan +2. 

Sehingga dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu model yang digunakan untuk 

menguji ketidaksamaan variance dari residual pengamat satu ke pengamat 

lainnyadalam suatu model regresi.Hasil dari uji heteroskedastisitas ditunjukan 

pada gambar 3 sebagai berikut: 

 
 

Sumber: Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14, dan Tabel 15 diolah SPSS 

Gambar 3 

Output SPSS 

 

Berdasarkan gambar 3, terlihat bahwa titik-titik pada grafik scatterplot 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y  dan tidak berbentuk suatu 

pola tertentu. Maka dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak mengalami masalah 

heteroskedastisitas. 
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4.2.3 Uji Goodness Of Fit 

1. Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui kelayakan model yang 

digunakan dari suatu penelitian, pengujian ini bertujuan untuk menentukan layak 

atau tidaknya suatu penelitian untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Hasil 

pengujian kelayakan model (Uji F) ditunjukan pada tabel 20 sebagai berikut: 

Tabel 20 

Output SPSS 

ANOVA
a 

 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 45,535 6 7,589 111,942 ,000
b
 

Residual 2,237 33 ,068   

Total 47,772 39    

a. Dependent Variable: LN_HS 

b. Predictors: (Constant), LN_NT, LN_EPS, ROE, PPDB, INF, DER 
Sumber: Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14, dan Tabel 15 diolah SPSS 
 

Berdasarkan pada tabel 20, diperoleh tingkat signifikan yaitu 0,000 < 0,05, 

yang menunjukan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini layak dan 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk 

mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen dalam satu persamaan regresi. Koefisien determinasi 

(R
2
) menunjukan semakin baik kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi (R
2
) 

ditunjukan pada tabel 21 sebagai berikut: 
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Tabel 21 

Output SPSS 

Model Summary
b 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,976
a
 ,953 ,945 ,26037 

a. Predictors: (Constant), LN_NT, LN_EPS, ROE, PPDB, INF, DER 

b. Dependent Variable: LN_HS 
Sumber: Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14, dan Tabel 15 diolah SPSS 

 

Berdasarkan dari tabel 21, diperoleh hasil koefisien determinasi R square (R
2
) 

sebesar 0,953. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh variabel independen yakni 

Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi dan nilai tukar berpengaruh 

terhadap harga saham sebagai variabel dependen sebesar 95,3% dan sisanya 

sebesar 4,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar regresi. Artinya kontribusi 

variabel independen sangat kuat terhadap variabel dependen karena nilai koefisien 

determinasi (R
2
) mendekati 1 (100%). 

4.2.4 Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen 

menerangkan variabel dependen dengan tingkat signifikasi α = 0,05 (5%). 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen atau variabel bebas seperti Return On Equity (ROE), Debt to Equity 

Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB), inflasi dan nilai tukarberpengaruh signifikan terhadap harga saham 

sebagai variabel dependen. Hasil dari uji t  ditunjukan pada tabel 22 sebagai 

berikut: 

 



71 

 

 

Tabel 22 

Output SPSS 

Coefficients
a 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25,719 8,768   2,933 ,006 

ROE 1,222 ,232 ,418 5,271 ,000 

DER -,228 ,132 -,136 -1,727 ,093 

LN_EPS ,850 ,037 ,896 23,253 ,000 

PPDB -24,954 18,474 -,077 -1,351 ,186 

INF -7,958 3,092 -,180 -2,574 ,015 

LN_NT -2,145 ,861 -,206 -2,492 ,018 

a. Dependent Variable: LN_HS 
Sumber: Tabel 9, Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14, dan Tabel 15 diolah SPSS 
 

Berdasarkan dari tabel 22, diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Uji pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Harga Saham 

Dengan tingkat signifikasi α = 0,05 diperoleh nilai signifikan variabel ROE 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa Return On 

Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

b. Uji pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham 

Dengan tingkat signifikasi α = 0,05 diperoleh nilai signifikan variabel DER 

sebesar 0,93 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa Debt to 

Equity Ratio (DER)  berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. 

c. Uji pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham 

Dengan tingkat signifikasi α = 0,05 diperoleh nilai signifikan variabel EPS 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa Earning Per 

Share (EPS)  berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

d. Uji pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Harga 

Saham 
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Dengan tingkat signifikasi α = 0,05 diperoleh nilai signifikan variabel PPDB 

sebesar 0,186 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa 

pertumbuhan PDB berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. 

e. Uji pengaruh Inflasi (INF) terhadap Harga Saham 

Dengan tingkat signifikasi α = 0,05 diperoleh nilai signifikan variabel INF 

sebesar 0,015 kurang dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

f. Uji pengaruh Nilai Tukar (NT) terhadap Harga Saham 

Dengan tingkat signifikasi α = 0,05 diperoleh nilai signifikan variabel NT 

sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05. Maka diketahui bahwa nilai tukar 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Positif Return On Equity (ROE) terhadap Harga Saham 

Return On Equity(ROE) merupakan rasio yang menunjukkan bagian 

keuntungan yang berasal dari modal sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan modal sendiri perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang 

tersedia bagi pemegang saham dan menunjukan sejauh mana perusahaan dapat 

mengelola modal sendiri secara efektif. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilaisignifikan 

pada variabel ROE sebesar 0,000, hal tersebut menjelaskan bahwa variabel ROE 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena nilai signifikan 0,000 < 0,05,  

sehingga ROE dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penilaian harga 

saham.Nilai koefisien regresi sebesar +1,222 menunjukan arah hubungan yang 
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positif (searah), dapat diartikan bahwa peningkatanROE akan diikuti dengan 

kenaikan harga saham. Hal ini terjadi karena ROE menunjukan tingkat 

pengembalian yang akan diterima oleh investor atas dana yang diinvestasikan 

pada suatu perusahaan. Hasil tersebut sesaui dengan pendapat Liembono 

(2013:178) yang menyatakan bahwa ROE dan harga saham memiliki hubungan 

yang positif. Besarnya ROE menunjukan efektifitas suatu perusahaan dalam 

memanfaatkan ekuitas yang dimiliki untuk menghasilkan laba atau keuntungan. 

Semakin besar ROE menandakan bahwa semakin mampu perusahaan 

memberikan keuntungan yang tersedia bagi para investor, besarnya keuntungan 

yang dihasilkan oleh perusahaan akan meningkatkan minat investor maupun calon 

investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut, sehingga 

mempengaruhi tingkat permintaan saham perusahaan yang selanjutnya berdampak 

padameningkatnya harga saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Julia dan Diyani (2015) yang menyatakan bahwa Return On 

Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan 

sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardaningtyas (2014) yang 

menyatakan Return On Equity (ROE) berpengaruh tidak signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan Semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4.3.2 Pengaruh Negatif Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang menunjukan kemampuan 

modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya serta 

menunjukan seberapa besar kegiatan operasional perusahaan dibiayai oleh hutang. 
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Semakin tinggi DER menunjukan bahwa dalam memenuhi kegiatan 

operasionalnya perusahaan tergantung terhadap hutang.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilaisignifikan 

padavariabel DER sebesar 0,093, hal tersebut menjelaskan bahwa variabel DER 

berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham karena nilai signifikan 0,093 > 

0,05, sehingga DER tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

penilaian harga saham. Nilai koefisien regresi sebesar -0,228 menunjukan arah 

hubungan yang negatif (berlawanan arah), dapat diartikan bahwa peningkatan 

DERakan diikuti dengan penurunan harga saham. Hal ini terjadi karena besarnya 

beban hutang yang ditanggung perusahaan akan mengurangi jumlah laba yang di 

terima oleh perusahaan. DER yang tinggi dipandang oleh sebagian investor 

sebagai suatu hal yang wajar, perusahaan yang tumbuh pasti akan memerlukan 

banyak dana operasional yang tidak mungkin dipenuhi hanya dari modal sendiri 

yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 2014:157). Akan tetapi, bukan berarti bahwa 

perusahaan dapat menentukan tingkat proporsi hutang setinggi-tingginya, karena 

proporsi hutang yang semakin besar akan menimbulkan risiko yang besar pula 

bagi perusahaan maupun investor, sesuai dengan teori Trade-Off dalam stuktur 

modal, semakin tinggi hutang akan meningkatkan resiko kebangkrutan karena 

besarnya beban bunga yang timbul akibat adanya hutang akan mengurangi jumlah 

laba yang di terima oleh perusahaan (Hanafi, 2013:309). Sehingga hal itu akan 

mengurangi minat investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan tersebut 

yang selanjutnya akan berdampak pada penurunan harga saham.Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wuryaningrum (2015) yang 
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menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh tidak signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novasari 

(2013) yang menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 

signifikan terhadap harga Saham Perusahaan Sub-Sektor Industri Textile yang Go 

Public Di Bursa Efek Indonesia. 

4.3.3 Pengaruh Positif Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham 

Earning Per Share menjadi indikator keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan per lembar saham kepada para pemegang saham. 

Semakin besar nilai EPS, menunjukan bahwa semakin besar keuntungan yang 

diterima oleh para pemegang saham. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikan 

pada variabel EPS sebesar 0,000, hal tersebut menjelaskan bahwa variabel EPS 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena nilai signifikan 0,000 < 0,05,  

sehingga EPS dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penilaian harga 

saham. Nilai koefisien regresi Earning Per Share (EPS) sebesar +0,850 

menunjukan arah hubungan yang positif (searah), dapat diartikan bahwa 

peningkatan EPS akan diikuti dengan kenaikan harga saham. Hal ini terjadi 

karena tingginya nilai EPS mencerminkan besar keuntungan yang diterima oleh 

para pemegang saham, artinya EPS menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dan mendistribusikan laba yang diraih perusahaan kepada para 

pemegang saham, sehingga perusahaan mampu mensejahterahkan para pemegang 

sahamnya. Hasil tersebut sesuai pendapat Tandelilin (2010:374) yang menyatakan 
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bahwaEarning Per Share menjadi indikator keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan per lembar saham. Semakin besar nilai Earning Per 

Share, maka semakin besar keuntungan yang diterima oleh para pemegang saham. 

Besarnya nilaiEarning Per Share yang diterima investor akan mempengaruhi 

tingkat permintaan saham yang selanjutnya akan meningkatkan harga saham pada 

perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hardaningtyas (2014) yang menyatakan Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan Semen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan tidak sejalan dengan penelitian Novasari 

(2013) yang menyatakan bahwa Earning Per Share (EPS)  tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga Saham Perusahaan Sub-Sektor Industri Textile yang Go 

Public Di Bursa Efek Indonesia. 

4.3.4 Pengaruh Negatif Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

terhadap Harga Saham 

Tingkat pertumbuhan dari suatu perekonomian adalah tingkat dimana 

Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat. Suatu perekonomian mengalami 

pertumbuhan jika jumlah produksi yang dihasilkan berupa barang dan jasanya 

meningkat. Jika pertumbuhan ekonomi (PDB) membaik tentu saja akan 

meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, besaran PDB menjadi tolak ukur 

kemakmuran suatu negara, semakin besar tingkat pendapatan akan meningkatkan 

kepercayaan Internasional  terhadap perekonomian  suatu negara. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikasi 

pada variabel pertumbuhan PDB sebesar 0,186, hal tersebut menjelaskan bahwa 
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variabel pertumbuhan PDB berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham 

karena nilai signifikan 0,186 > 0,05, sehingga pertumbuhan PDB tidak dapat 

dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penilaian harga saham. Nilai 

koefisien regresi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar -24,954 

menunjukan arah hubungan yang negatif (berlawanan arah), dapat diartikan 

bahwapeningkatan pertumbuhan PDB akan diikuti dengan penurunan harga 

saham. Hal tersebut disebabkan karena sebelum melakukan kegiatan investasi, 

investor melakukan estimasi besarnya pertumbuhan PDB, pada negara maju 

seperti Amerika Serikat proyeksi pertumbuhan PDB berkisar 2,5% - 3,0% karena 

ruang untuk berkembang cukup sempit, sedangkan bagi negara berkembang 

estimasi pertumbuhan PDB jauh lebih tinggi berkisar 6,0% - 7,0% karena tingkat 

kesejahteraan masyarakatnya tergolong rendah. Selain itu para investor juga 

memperhitungkan ekpektasi para pemangku kebijakan, karena dalam 

merencanakan kebijakan moneternya, pemerintah dan Bank Sentral juga membuat 

estimasi dan menetapkan target pertumbuhan PDB pada suatu periode tertentu. 

Apabila terjadi kesenjangan antara pertumbuhan PDB aktual dengan ekspektasi, 

hal tersebut berdampak langsung terhadap pasar saham, karena jika ekonomi 

sedang memburuk, maka tingkat keuntungan perusahaan akan berkurang dan 

harga sahamnya juga turun (Martin, 2013). Oleh karena besarnya pertumbuhan 

PDB aktual sebesar 4,79% - 5,78% atau kurang dari ekpektasi pasar maka 

pertumbuhan PDB berpengaruh negatif terhadap harga saham, karena jika 

ekonomi sedang mengalami penurunan, keuntungan yang didapatkan oleh 

perusahaan akan berkurang sehingga menyebabkan para investor keluar dari pasar 
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saham. Namun meningkatnya pertumbuhan PDB tidak selalu membuat 

pendapatan per kapita setiap orang mengalami peningkatan, sehingga 

pertumbuhan PDB ini tidak berdampak pada kegiatan investasi yang terjadi di 

pasar modal (saham). Selain itu kondisi yang terjadi didalam negeri diantaranya 

faktor politik (kebijakan pemerintah, perubahan pajak, dan sebagainya) serta 

tingginya tingkat resiko yang melekat pada saham menjadikan investor enggan 

untuk berinvestasi dalam bentuk saham dan lebih memilih untuk berinvestasi 

dalam bentuk lain. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Soedarsa dan Arika (2014) yang menyatakan bahwa pertumbuhan PDB 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sektor 

Properti dan Real Estate yangTerdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Dan tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumria (2017) yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada industri perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

4.3.5 Pengaruh Negatif Inflasi (INF) terhadap Harga Saham 

Inflasi merupakan gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum 

atau secara keseluruhan dan terjadi secara terus menerus. Kenaikan inflasi yang 

terjadi secara terus menerus akan berdampak pada penurunan pendapatan 

perusahaan, karena saat terjadi inflasi biaya produksi akan meningkat dan biaya 

produksi yang tinggi menyebabkan harga jual barang produksi naik, hal tersebut 

mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikan 

pada variabel INF sebesar 0,015, hal tersebut menjelaskan bahwa variabel inflasi 
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berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena nilai signifikan 0,015 < 0,05, 

sehingga inflasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penilaian 

harga saham. Nilai koefisien regresi inflasi (INF) sebesar -7,958 menunjukan arah 

hubungan yang negatif (berlawanan arah), hal ini menjelaskan apabila 

inflasimengalami kenaikan akan diikuti dengan penurunan harga saham. Hal 

tersebut disebabkan karena kenaikan inflasi yang terjadi secara terus menerus 

akan berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan,  karena masyarakat 

yang memiliki pendapatan tetap akan mengurangi jumlah konsumsi, pengurangan 

tersebut akan mempengaruhi penurunan laba perusahaan. Hasil tersebut sesuai 

dengan pendapat Tandelilin (2010:342) yang menyatakan bahwa peningkatan 

inflasi merupakan sinyal negatif bagi para investor di pasar modal. Besarnya 

inflasi juga berpengaruh terhadap peningkatan biaya pada suatu perusahaan, 

apabila biaya perusahaan meningkat maka hal tersebut akan mengurangi 

pendapatan perusahaan sehingga mengakibatkan penurunan profit perusahaan. 

Seperti diketahui, profit perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan investor untuk membeli saham. Penurunan profit 

perusahaan akan mengurangi minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut yang selanjutnya akan berpengaruh pada penurunan harga saham. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardaningtyas (2014) 

yang menyatakan bahwa inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga 

saham perusahaan semen yang go public. Dan tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Jumria (2017) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki 
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pengaruh tidak signifikan terhadap harga saham pada industri perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.. 

4.3.6 Pengaruh Negatif Nilai Tukar (NT) terhadap Harga Saham 

Kurs merupakan perbandingan nilai dan harga antara dua mata uang yang 

berbeda. Nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menunjukan 

berapa rupiah yang diperlukan untuk di tukarkan dengan satu dollar Amerika 

Serikat atau sebaliknya. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai signifikan 

pada variabel NT sebesar 0,018, hal tersebut menjelaskan bahwa variabel nilai 

tukar berpengaruh signifikan terhadap harga saham karena nilai signifikan 0,018 < 

0,05,  sehingga nilai tukar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

penilaian harga saham. Nilai koefisien regresi nilai tukar (NT) sebesar -2,145 

menunjukan arah hubungan yang negatif (berlawanan arah), hal ini menjelaskan 

bahwa kenaikan nilai tukar (melemah) akan diikuti dengan penurunan harga 

saham. Sesuai dengan teori Tandelilin (2010:342), yang menyatakan 

bahwamelemahnya nilai tukar atau nilai mata uang domestik dapatmengakibatkan 

kerugian pada pasar modal dalamnegeri. Penurunan nilai mata uang domestik 

yang terjadi secara terus menerus akan berdampak padaberkurang peminat dalam 

pasar modal, aliran dana keluar dari pasar modal menyebabkan harga saham 

turun. Terbatasnya ekspor dan kebergantungan terhadap bahan baku impor yang 

semakin meningkat pada sektor manufaktur menjadi alasan mengapa nilai tukar 

dapat menurunkan harga saham, hal tersebut terjadi karena fluktuasi kurs rupiah 

akan langsung mempengaruhi biaya manufaktur domestik yang berakibat pada 
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menurunnya daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Sebagian besar 

produk manufaktur yang komponen bahan bakunya berasal dari impor jutru 

digunakan untuk konsumsi domestik, hal ini dibuktikan dengan  lebih dari 60% 

ekspor manufaktur didominasi oleh sektor Sumber Daya Alam (SDA), yang 

merupakan produk setengah jadi dan berteknologi rendah sehingga ekspor 

manufaktur tidak dapat tumbuh dengan baik. Meski ekspor RI dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan, kontribusi dari ekspor manufaktur turun (Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia, 2018). Selain persoalan internal, krisis ekonomi 

global seperti nilai tukar menjadi kendala dalam pertumbuhan ekspor dan 

meningkatkan permintaan impor karena bila terjadi perlemahan nilai tukar harga 

barang impor menjadi lebih murah sehingga berpotensi menggerus pasar domestik 

yang selanjutnya berpengaruh pada penurunan laba perusahaan, oleh karena itu 

perlemahan nilai tukar menjadi salah satu penyebab turunnya harga saham 

didalam pasar modal.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  

oleh Jumria (2017) yang menyatakan bahwa Nilai Tukar memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap harga saham pada industri perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Julia dan Diyani (2015) yang menyatakan bahwa kurs atau nilai 

tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 


