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ABSTRAK: This study aimed to analyze the effect of the financial performance and the size 

of the company to the stock price on the company's infrastructure, utilities, and 

transportation are listed on the stock exchange Indonesia. The dependent variable in this 

study is represented by the stock price. Whereas the independent variables are quick ratio, 

inventory turnover, debt to equity ratio, return on assets, the price earnings ratio and the size 

of the company.The sampling technique using purposive sampling method. The sample in this 

study consisted of 16 companies insfrastructure, utilities and transportation. With the 2005-

2008 period. Then the data were analyzed by linear regression.Based on the partial testing 

hepotesis quick ratio, return on assets, and the size of the company have a significant effect 

on stock prices, inventory turnover but not significant effect on stock prices, while the debt to 

equity ratio and price earnings ratio has no effect on stock prices. For simultaneous testing 

quick ratio, inventory turnover, debt equity ratio, return on assets, the price earnings ratio 

and the size of the company has a significant influence on stock prices 

 

Keywords: quick ratio, inventory turnover, debt to equity ratio, return on assets, the price 

earnings ratio, the size of the company and the stock price 

 

ABSTRAK:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan 

ukuran perusahaan terhadap harga saham pada perusahaan infrastructure, utilities, & 

transportation yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen penelitian ini 

diwakili oleh harga saham. Sedangkan variabel independen adalah Quick Ratio, Inventory 

Turn Over, Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Price Earning Ratio dan Ukuran 

Perusahaan.Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel 

dalam penelitian ini terdiri dari 16 perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi. Dengan 

periode 2005-2008. Kemudian data dianalisis dengan Uji Regresi Linier 

Berganda.Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsialquick ratio , return on asset, dan 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harha saham, inventory turnover 

berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap harga saham, sedangkan debt to equity ratio, 

return on asset, price earning ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham. Untuk pengujian 

simultan quick ratio, inventory turn over, debt to equity ratio, return on asset, price earning 

ratio dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

 

Kata kunci:Quick Ratio, Inventory Turn Over, Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Price 

Earning Ratio, Ukuran Perusahaan dan Harga Saham 
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PENDAHULUAN 

Dalam perekonomian modern, 

salah satu sumber dana eksternal bagi 

perusahaan adalah pasar modal. Pasar 

modal merupakan media yang sangat 

efektif untuk dapat menyalurkan dan 

menginvestasikan dana yang berdampak 

produktif dan menguntungkan bagi 

investor. Disamping itu, pasar modal juga 

menyediakan dana-dana jangka menengah 

dan jangka panjang bagi investor dunia 

usaha, pemerintah, dan perorangan. 

Dalam melakukan investasi, 

tentunya investor memiliki tujuan untuk 

mendapatkan return (tingkat 

pengembalian) yang sebesar-besarnya 

sebagai imbalan atas dana yang telah 

diinvestasikannya. Return saham terdiri 

dari capital gain dan dividen untuk 

investasi pada saham, sedangkan return 

untuk investasi pada surat hutang adalah 

pendapatan bunga.  

Dalam penelitian ini variabel 

independen yang digunakan adalah kinerja 

keuangan dan ukuran perusahaan. Salah 

satu cara untuk menilai kinerja keuangan 

suatu perusahaan adalah dengan 

melakukan analisis terhadap laporan 

keuangan perusahaan. Analisis terhadap 

laporan keuangan  dapat dilakukan dengan 

cara perhitungan rasio keuangan. Rasio-

rasio keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain: rasio likuiditas, 

rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio pasar. 

Selain rasio-rasio keuangan, 

peneliti juga menambahkan ukuran 

perusahaan sebagai variabel independen. 

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan 

dalam total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar. Semakin besar total 

aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar 

maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan itu, ketiga variabel ini 

digunakan untuk menentukan ukuran 

perusahaan karena dapat mewakili 

seberapa besar perusahaan tersebut. 

Semakin besar aktiva maka semakin 

banyak modal yang ditanam, semakin 

banyak penjualan maka semakin banyak 

perputaran uang dan semakin besar 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula 

perusahaan itu dikenal masyarakat.  

Analisis berupa rasio maka akan 

dapat dijelaskan dan diberikan gambaran 

tentang baik atau buruknya posisi 

keuangan suatu perusahaan.  

Menggunakan analisis rasio akan dapat 

ditentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, 

keefektifan operasi, serta derajat 

keuntungan (profitability) suatu 

perusahaan. Maka dari itu, dalam 

penelitian ini peneliti mencoba melakukan 

analisis terhadap hubungan antara rasio-

rasio keuangan dengan harga saham.  

Berdasarkan penjelasan latar 

belakang diatas, maka penulis tertarik 



untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Infrastructure, Utilities, & 

Transportation yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia” 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang 

masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Apakah kinerja keuangan dan 

ukuran perusahaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan infrastructure, utilities, dan 

transportation yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia?”. 

Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini 

bagi pihak perusahaan, dapat menjadi 

masukan bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan finansial dan 

menetapkan kebijakan strategis di masa 

yang akan datang.Bagi investor, sebagai 

informasi dan bahan pertimbangan 

sebelum mengambil keputusan membeli 

atau menjual saham, sedangkan bagi 

kreditur, sebagai dasar untuk mengevaluasi 

dalam pemberian kredit agar terhindar dari 

kredit macet dalam pengembalian 

pinjaman. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Arti Penting Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indosesia 

dalam Standar Akuntansi Keuangan 

(2007):Laporan keuangan merupakan 

bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan 

perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya, 

sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 

dana), catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan.  
 

b. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 

(2007:4):Tujuan Laporan Keuangan 

adalah: “Menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pengguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi”. 

A Statement of Basic Accounting Theory 

(ASOBAT) merumuskan empat tujuan 

laporan keuangan sebagai berikut: 

1. Membuat keputusan yang menyangkut 

penggunaan kekayaan yang terbatas dan 

untuk menetapkan tujuan. 



2. Mengarahkan dan mengontrol secara 

efektif sumber daya manusia dan faktor 

produksi lainnya. 

3. Memelihara dan melaporkan 

pengamanan terhadap kekayaan. 

4. Membantu fungsi dan pengawasan 

sosial. 

 

Investasi pada Saham 

Pengertian Saham 

Saham adalah tanda bukti 

kepemilikan atau penyetoran modal atas 

suatu perseroan terbatas, yang diperoleh 

melalui pembelian saham tersebut atau 

cara lain yang kemudian memberikan hak 

atas deviden dan lain-lain sesuai dengan 

besar kecilnya investasi modal pada 

perusahaan tersebut.Pemegang saham 

adalah pemilik dari perusahaan yang 

mewakilkan kepada manajemen untuk 

menjalankan operasi perusahaan. 

(Jogiyanto, 2003:73) 

 

Analisis Rasio Keuangan 

Menggunakan alat analisis berupa 

rasio maka akan dapat dijelaskan dan 

diberikan gambaran tentang baik atau 

buruknya posisi keuangan suatu 

perusahaan, dengan menggunakan analisis 

rasio maka akan dapat ditentukan tingkat 

likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi, 

serta derajat keuntungan (profitability) 

suatu perusahaan. 

 

a) Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

yang jatuh tempo.angka yang terlalu tinggi 

untuk persediaan menunjukkan indikasi 

kelebihan kas atau piutang, sedangkan 

angka yang terlalu kecil menunjukkan 

risiko likuiditas yang lebih tinggi. 

(Madura, 2001:78) 

 

b) Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas menganalisis 

hubungan antara laporan laba-rugi, 

khususnya penjualan dengan unsur-unsur 

yang ada pada neraca, khususnya unsur-

unsur aktiva. Rasio aktivitas ini diukur 

dengan istilah perputaran unsur-unsur 

aktiva yang dihubungkan dengan 

penjualan. (Martono dan Agus Harjito, 

2004:56). 

 

c) Rasio Solvabilitas 

Andi (2006) juga menyatakan 

bahwa rasio solvabilitas secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap harga 

saham.Demikian juga dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Wijayanti (2009) 

yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

 

 

 

 



d) Rasio Profitabilitas 

  Rasio profitabilitas digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan pada 

tingkat penjualan, aset, dan modal saham 

pada periode tertentu.Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Yarnest 

(2003) menyatakan bahwa rasio 

profitabilitas berpengaruh terhadap harga 

saham tetapi tidak berpengaruh pada 

penelitian yang dilakukan oleh Sutiana 

(2006). 

 

e) Rasio Pasar 

Rasio pasar mengukur harga pasar 

relatif terhadap nilai buku. Sudut pandang 

rasio ini lebih banyak berdasarkan pada 

sudut pandang investor atau calon 

investor, meskipun manajemen juga 

berkepentingan terhadap rasio-rasio 

ini.Syafitriani (2008) yang menyatakan 

bahwa rasio pasar secara nyata 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap harga saham.Price Earning Ratio 

merupakan ukuran menyeluruh yang 

paling banyak digunakan untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan. (Munawir, 

2002:88) 

 

Ukuran Perusahaan 

Menurut Umar (2002) dalam 

Wahyuni (2006), ukuran perusahaan 

merupakan satu indikator yang dapat 

menunjukkan kondisi atau karakteristik 

suatu perusahaan. 

 

Struktur Modal 

Struktur modal merupakan 

perbandingan antara modal asing dengan 

modal sendiri. Modal merupakan hak atau 

bagian yang dimiliki oleh pemilik 

perusahaan yang ditunjukkan dalam pos 

modal (modal saham), surplus dan laba 

yang ditahan. Oleh karena itu, modal 

merupakan hal yang perlu mendapat 

perhatian oleh suatu badan usaha atau 

perusahaan sehingga kelangsungan hidup 

perusahaan dapat dipertahankan dan 

perusahaan dapat terus berkembang. 

 

Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini terdiri dari 7 variabel 

yaitu harga saham sebagai variabel 

dependen. Likuiditas, aktivitas, 

solvabilitas, profitabilitas, pasar, dan 

ukuran perusahaan sebagai variabel 

independen. Untuk menjelaskan hubungan 

antara variabel independen dan variabel 

dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka digambarkan model 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.1 KerangkaPemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan, 2015 

 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang 

masalah dan telaah pustaka yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Rasio likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

H2 :  Ratio aktivitas berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

H3 : Rasio solvabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

H4 : Rasio profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

H5 : Rasio pasar berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

H6 : Ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Pusat 

Informasi Pasar Modal (PIPM)–Riau 

melalui literatur–literatur yang terkait yang 

diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia 

antara lain Fact Book dan Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) yang 

diterbitkan oleh Institute for Economic and 

Financial Research secara tahunan. 

Penelitian ini dimulai sejak pertengahan 

semester VII, dimulai dengan 

mengumpulkan kutipan–kutipan teori 

pendukung dari berbagai literatur yang ada 

di perpustakaan. 

2. Populasi dan Teknik Pengambilan 

Sampel 

Populasi penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan Infrastructure, 

Utilities, & Transportationyang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 

penelitian yang terdiri dari 16 perusahaan. 

Pemilihan sampel penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode purposive 

sampling, dimana sampel perusahaan 

dipilih berdasarkan kriteria–kriteria 

tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan 

sampel yang representative. 

Tabel berikut dibawah merupakan 

daftar nama-nama Perusahaan 

Infrastructure, Utilities, & Transpotation 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada Periode 2005 – 2008 antara lain: 

Rasio Likuiditas 

Rasio Aktivitas 

Rasio Solvabilitas 

Rasio Profitabilitas Harga 

Saham 
Rasio Pasar 

Ukuran Perusahaan 



Tabel 3.1 Nama Perusahaan 

Infrastructure, Utilities, & Transpotation 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada Periode 2005 – 2008 

No. Nama Perusahaan 

1 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

2 PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk 

3 PT. Indosat Tbk 

4 PT. Infoasia Teknologi Global Tbk 

5 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

6 PT. Berlian Laju Tanker Tbk 

7 PT. Centriss Multi Persada Pratama Tbk 

8 PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk 

9 PT. Mitra Rajasa Tbk 

10 PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk 

11 PT. Rig Tenders Tbk 

12 PT. Samudera Indonesia  Tbk 

13 PT. Steady Safe Tbk 

14 PT. Zebra Nusantara Tbk 

15 PT. Bukaka Teknik Utama Tbk 

16 PT. Petrosea Tbk 

Sumber : Jakarta Stock Exchange 2009 

 

Dari seluruh perusahaan 

Infrastructure, Utilities, & Transpotation 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sampai dengan akhir tahun 2008, yang 

memenuhi seluruh kriteria yang telah 

ditetapkan di atas ada sebanyak 16 

perusahaan. (lihat tabel III.1). 

3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data 

sekunder dari perusahaan Infrastructure, 

Utilities, & Transpotation yang terdaftar di 

BEI, yaitu data saham, data akuntansi. 

Data saham yang dipakai adalah harga 

pasar saham pada saat penutupan akhir 

tahun. Sedangkan data akuntansi yang 

dipakai adalah Laporan keuangan berupa 

neraca dan Laporan laba – rugi. Data 

tersebutdiperolehdariPusatInformasiPasar 

Modal (PIPM) – Riau, Indonesian Capital 

Market Directory 2009, Fact Book  BEI, 

JSX Statistics. 

4. Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen 

Penelitian ini menggunakan harga 

saham sebagai variabel dependen. Harga 

saham dalam penelitian ini adalah harga 

saham penutupan akhir tahun yang 

dicatatkan pada laporan keuangan tahunan 

pada buku Indonesian Capital Market 

Directory. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen (variabel 

bebas) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel 

dependen (variabel terikat). (Sugiyono, 

2004:33) 

Variabel independen dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel kinerja 

keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio 

aktivitas, rasio solvablitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio pasar yang 

merupakan faktor fundamental dan satu 

faktor teknis yaitu ukuran perusahaan. 



5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan uji statistik regresi berganda 

(multiple regression) dan uji korelasi 

berganda. Bentuk persamaan regresi 

berganda secara khusus adalah sebagai 

berikut: 

Y  =  b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + 

b5X5 + b6X6 + e 

Dimana: 

Y =  Harga Saham 

b0 =  Konstanta 

b1-b6 =  KoefisienRegresi 

X1 =  Quick Ratio 

X2 =  Inventory Turnover 

X3 =  Debt to Equity Ratio 

X4 =  Return On Asset 

X5 =  Price Earning Ratio 

X6 =  Ukuran Perusahaan 

e  =  Diasumsikan nol 

6. Penghitungan Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan 

untuk mengukur kemampuan kinerja 

perusahaan dan ukuran perusahaan dalam 

menjelaskan seberapa besar pengaruhnya 

terhadap harga saham dengan adjusted R 

square. Nilai koefisien determinasi 

menunjukkan hubungan pengaruh dua 

variabel yaitu variabel independen (rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, 

rasio profitabilitas, dan rasio pasar dan 

ukuran perusahaan) dan variabel dependen 

dari hasil perhitungan tertentu. Sedangkan 

r
2
digunakan untuk mengukur derajat 

hubungan antara tiap variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial 

(Sudjana, 2002: 383).  

 

7. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian 

hipotesis melalui analisis regresi berganda, 

terlebih dahulu data perlu diuji dengan uji 

asumsi klasik yang meliputi: uji 

multikolonieritas, uji autokorelasi, uji 

heteroskedastisitas, dan uji normalitas agar 

memenuhi kriteria Best Linear Unbiased 

Estimator (BLUE) sehingga dapat 

menghasilkan parameter penduga yang 

sahih. 

 

1. Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Masalah ini timbul 

karena residual (kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. 

 

 

 



2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan 

untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Dalam penelitian ini digunakan 

scatterplot untuk melihat adanya 

heteroskedastisitas. Jika scatterplot 

menunjukkan adanya pola tertentu seperti 

titik (point-point) yang membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika scatterplot tidak 

membentuk suatu pola yang jelas, serta 

titik-titik meyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. (Ghozali, 2005:91) 

 

4. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Untuk 

mendeteksi normalitas data perlu 

dilakukan uji normalitas, baik dengan 

menggunakan kurva persebaran data 

berupa normal probability plot atau 

menggunakan uji Kolmogorov-Sminornov, 

dengan kriteria jika p-value < 0.05 berarti 

data terdistribusi tidak normal. Normalitas 

data merupakan asumsi terpenting dalam 

statistik parametrik sehingga pengujian 

terhadap normalitas data harus dilakukan 

agar asumsi dalam statistik parametric 

terpenuhi. Jika telah memenuhi kriteria 

asumsi klasik, maka baru dilakukan 

analisis regresi untuk kepentingan 

pengujian hipotesis. (Supramono & Intiyas 

Utami, 2004:83) 

 

8. Analisis Deskriptif Statistik 

Analisis data dilakukan terhadap 

16 perusahaan Infrastructure, Utilities, & 

Transportation yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2005-2008. Data 

yang diperlukan telah dikumpulkan dan 

dikalkulasikan sesuai dengan formula-

formula yang telah ada pada operasional 

variabel. Data ini selanjutnya diolah 

dengan bantuan program SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) versi 16. 

Deskriptif dari keseluruhan data dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 4.1 Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Likuiditas 64 .9847 2.61492 

Aktivitas 64 24.3973 33.91717 

Solvabilitas 64 1.9851 3.72703 

PRofitabilitas 64 2.2663 7.42223 

Pasar 64 15.2289 15.81769 

Ukuran 

Perusahaan 
64 6.2309 .8863663 

SAHAM 64 2638.22 3499.661 

Sumber : Data olahan SPSS 

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat 

bahwa nilai rata-rata dari Likuiditas adalah 

0.9847dengan standar deviasi sebesar 

2.61492. Nilai rata-rata Aktivitas adalah 

24.3973 dengan standar deviasi sebesar 

33.91717. Nilai rata-rata Solvabilitas 

adalah 1.9851 dengan standar deviasi 

sebesar 3.72703. Nilai rata-rata 

Profitabilitas adalah 2.2663 dengan nilai 

rata-rata standar deviasi sebesar 7.42223. 

Nilai rata-rata Pasar adalah 15.2289 

dengan standar deviasi sebesar 15.81769. 

Selanjutnya nilai rata-rata Ukuran 

perusahaan adalah 6.2309 dengan standar 

deviasi sebesar 0.8863663. 

 

 

Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian 

hipotesis melalui analisis regresi berganda, 

data terlebih dahulu perlu diuji dengan uji 

asumsi klasik agar memenuhi kriteria Best 

Linear Unbiased Estimator (BLUE) 

sehingga dapat menghasilkan parameter 

penduga yang sahih. 

 

1. Uji Multikolonearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonearitas didalam model regresi. 

Hal ini dapat dilihat pada nilai tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Multikolonearitas terjadi jika nilai 

tolerance dibawah 0.10 atau VIF diatas 10. 

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat 

pada tabel VI. 2 berikut ini: 

 

Tabel 4.2 : Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

QR 0.977 1.024 

ITO 0.901 1.110 

DER 0.961 1.040 

ROA 0.942 1.062 

PER 0.876 1.141 

UKURAN 0.820 1.220 

Sumber : Data olahan SPSS 

 

Batasan untuk melihat pengaruh 

multikolinearitas ini adalah jika nilai nilai 

tolerance berada diatas 0,10 dan VIF 



dibawah 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat multikolinearitas. 

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa 

nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF  

dibawah 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini bebas dari pengaruh 

multikolinearitas.  

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari pengujian ini adalah 

untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya.Dari grafik scatterplot pada 

Gambar 4.1 terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik 

diatas maupun dibawah angka nol pada 

sumbu Y. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi 

penelitian ini. 

 

Gambar 4.1 : Hasil Uji 

Heteroskedastisitas 

 

 Sumber : Data olahan SPSS 

 

 

Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan analisis, 

terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian 

normalitas pada model regresi untuk 

melihat normal probability plot. Jika 

plotting data terletak pada garis diagonal 

atau mendekati garis diagonal, berarti data 

tersebut normal. Sebaliknya apabila data 

tersebut menjauhi garis diagonal maka 

dapat dipastikan bahwa data tersebut tidak 

berdistribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah model regresi yang memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal. 

Grafik normal profitabilitas plot dari 

model analisis pada penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.2 : Hasil Uji Normalitas – 

Grafik Histogram 

 

Sumber : Data olahan SPSS 

 

 

 



Gambar 4.3 : Hasil Uji Normalitas – 

Grafik Normal Plot 

 

Sumber : Data olahan SPSS 

 

Dari tampilan grafik histogram 

maupun grafik normal plot pada Gambar 

diatas, terlihat distribusi data observasi 

mendekati distribusi normal. Sedangkan 

pada grafik normal plot terlihat titik-titik 

menyebar disekitar garis diagonal serta 

penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi layak dipakai karena 

memenuhi asumsi normalitas. 

Analisis Hasil Penelitian 

Data-data diproses dengan 

menggunakan SPSS for Windows versi 

16.00. Analisis ini adalah untuk melihat 

pengaruh masing-masing variabel 

independen (Quick Ratio, Inventory Turn 

Over, Debt to Equity Ratio, Return On 

Asset, Price Earning Ratio, Ukuran 

Perusahaan) terhadap variabel dependen 

(harga saham) serta pengaruh antara 

masing-masing variabel. 

 

 

 

Tabel 4.3 : Nilai Koefisien Persamaan Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Co

nsta

nt) 

-13412.649 2335.041 

 

-5.744 .000 

QR 579.266 215.859 .239 2.684 .010 

ITO 16.770 9.579 .162 1.751 .086 

DE

R 
-77.986 83.928 -.083 -.929 .357 

RO

A 
114.456 51.537 .201 2.221 .031 

PER 15.544 20.910 .070 .743 .461 



UK

UR

AN 

2410.026 385.386 .607 6.254 .000 

a. Dependent Variable: SAHAM    

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, maka 

dapat diketahui bahwa persamaan regresi 

linear berganda dalam analisis ini adalah: 

HargaSaham =  -13412.649 + 579.266X1 + 

16.770X2 - 77.986X3 + 

114.456X4 + 15.544X5 

+ 2410.026X6+ e 

Koefisien korelasi berganda yang 

disimbolkan dengan R merupakan ukuran 

keeratan hubungan antara variabel 

dependen dengan semua variabel 

independen secara bersama-sama. 

Sedangkan koefisien determinasi berganda 

yang disimbolkan dengan R
2
 merupakan 

ukuran kesesuaian garis linear berganda 

terhadap suatu data.

Tabel 4.4 : Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .773a .598 .552 2398.651 

b. Dependent Variable: SAHAM  

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat 

diketahui bahwa semua variabel 

independen yaitu variabel QR, ITO, DER, 

ROA, PER, dan Ukuran Perusahaan 

mempunyai hubungan dengan variabel 

dependen yaitu harga saham. Hal ini 

dibuktikan melalui nilai koefisien korelasi 

berganda (R) sebesar 0.773 atau 77.3%. 

Sedangkan nilai koefisien determinasi 

berganda (R
2
) besarnya 0.552 yang 

menunjukkan bahwa variabel dependen 

(harga saham) dapat dijelaskan oleh 

variabel independen (QR, ITO, DER, ROA, 

PER, dan Ukuran Perusahaan) sebesar 

55.2% (0.552 x 100%), sedangkan sisanya 

sebesar 44.8% (100% - 55.2%), 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain kecuali 

variabel QR, ITO, DER, ROA, PER, dan 

Ukuran Perusahaan. 

 Pengujian ANOVA atau uji-F 

dilakukan dengan membandingkan Fhitung 

dengan Ftabel, dengan tingkat keyakinan 

95%. 

 Adapun kriteria keputusan yang 

diambil adalah sebagai berikut: 

1. Jika Fhitung > Ftabel, maka Ha diterima 

dan Ho ditolak. 

2. Jika Fhitung< Ftabel, maka Ha ditolak dan 

Ho diterima. 

Ftabel  = (k-1) : (n-k) 

  = (6-1) : (64-6) 

 = 5 : 58 



= 2,21 

Tabel 4.5 : Nilai Fhitung 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.456E8 6 7.427E7 12.908 .000a 

Residual 2.992E8 52 5753526.234   

Total 7.448E8 58    

a. Predictors: (Constant), UKURAN, QR, ROA, DER, ITO, PER   

b. Dependent Variable: SAHAM     

 

Dari tabel IV.5 dapat dilihat bahwa 

likuiditas, aktivitas, solvabilitas, 

profitabilitas, pasar, dan ukuran 

perusahaan memiliki Fhitung 12.908 > Ftabel 

2.21 yang berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak. Demikian juga halnya dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.000 dimana angka 

ini lebih kecil dari α yakni 0.05. Berarti 

rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, 

profitabilitas, pasar dan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap harga saham. 

Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini ada 

enam, yaitu hipotesis pertama sampai 

hipotesis keenam. Hipotesis penelitian 

dapat dilakukan dengan Uji-t. Pengujian 

dilakukan dengan 2 arah dengan tingkat 

keyakinan 95% serta uji tingkat 

signifikansi (α) ditentukan sebesar 5 %. 

Dengan kriteria pengujian: 

Jika thitung> ttabel atau jika nilai ρ < α 

maka Ho ditolak. 

Jika thitung< ttabel atau jika nilai ρ > α 

maka Ho diterima. 

Kesimpulannya, apabila thitung> 

ttabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Dengan kata lain, variabel independen 

secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Demikian juga sebaliknya, jika thitung< ttabel, 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel yang bersangkutan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

ttabel dapat dirumusnya sebagai berikut: 

 Rumusnya = n - 6 = 64 - 6 = 58, 

tingkat signifikansi (α)= 0.05, uji 

dilakukan satu sisi, sehingga ttabel = 1.672. 

Dari  tabel nilai t hitung diatas dapat 

dijelaskan keputusan hipotesis secara 

parsial sebagai berikut: 

 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa 

Likuiditas memiliki thitung 2.684 > ttabel 

1.672 yang berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak. Demikian juga halnya dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.010 dimana angka 

ini lebih kecil dari α yakni 0.05. maka 



dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel 

Likuiditasterhadap harga saham. 

 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa  

Aktivitasmemiliki thitung 1.751 > ttabel 1.672 

yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 

Namun nilai signifikansi variabel Aktivitas 

sebesar 0.086 dimana angka ini lebih besar 

dari α yakni 0.05, sehingga disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang tidak 

signifikan antara variabel Aktivitas 

terhadap harga saham. 

 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Dari tabel IV.5 dapat dilihat bahwa  

Solvabilitasmemiliki thitung -0.929 < ttabel 

1.672 yang berarti Ha ditolak dan Ho 

diterima. Demikian juga dengan nilai 

signifikansi variabel Solvabilitas sebesar 

0.357 dimana angka ini lebih besar dari α 

yakni 0.05, sehingga disimpulkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh antara variabel 

Solvabilitas terhadap harga saham. 

 

4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa 

Profitabilitas memiliki thitung 2.221 > ttabel 

1.672 yang berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak. Demikian juga halnya dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.031 dimana angka 

ini lebih kecil dari αyakni 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel 

Profitabilitasterhadap harga saham. 

 

5. Pengujian Hipotesis Kelima 

 Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa 

Rasio pasar memiliki thitung 0.743 < ttabel 

1.672 yang berarti Ha ditolak dan Ho 

diterima. Demikian juga dengan nilai 

signifikansi variabel Rasio pasar sebesar 

0.461 lebih besar dari α yakni 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara Rasio pasarterhadap harga 

saham. 

 

6. Pengujian Hipotesis Keenam 

 

  Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa 

Ukuran Perusahaan memiliki thitung 6.254 

> ttabel 1.672 yang berarti Ha diterima dan 

Ho ditolak. Demikian juga halnya dengan 

nilai signifikansi sebesar 0.000 dimana 

angka ini lebih kecil dari α yakni 0.05, 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel 

Ukuran Perusahaan terhadap harga 

saham. 

  Diterimanya hipotesis ini 

membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan 

secara nyata berpengaruh terhadap harga 

saham di bursa efek.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab 



terdahulu, maka kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengujian hipotesa pertama 

menunjukkan bahwa likuiditas 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham pada 

Perusahaan Infrastructure, Utilities, & 

Transportation. Hasil ini terlihat dari 

nilai thitung 2.684 > ttabel 1.672 yang 

berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 

Demikian juga halnya dengan nilai 

signifikansi 0.010 yang lebih kecil 

dari α yakni 0.05. 

2. Pengujian hipotesa kedua 

menunjukkan bahwa rasio aktivitas 

mempunyai pengaruh tetapi tidak 

signifikan terhadap harga saham pada 

Perusahaan Infrastructure, Utilities, & 

Transportation. Hasil ini terlihat dari 

nilai thitung 1.751 > ttabel 1.672 yang 

berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 

Namun nilai signifikansinya 0.086 

lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 

yang mengindikasikan bahwa rasio 

aktivitas berpengaruh namun tidak 

signifikan terhadap harga saham. 

3. Pengujian hipotesa ketiga 

menunjukkan bahwa solvabiltastidak 

mempunyai pengaruh terhadap harga 

saham pada Perusahaan Infrastructure, 

Utilities, & Transportation. Hasil ini 

terlihat dari nilai thitung -0.929 < ttabel 

1.665 yang berarti Ha ditolak dan Ho 

diterima. Demikian juga halnya 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.357 

dimana angka ini lebih besar dari α 

yakni 0.05. 

4. Pengujian hipotesis keempat 

menunjukkan bahwa 

profitabilitasmempunyai pengaruh 

terhadap harga saham pada 

Perusahaan Infrastructure, Utilities, & 

Transportation. Hasil ini dapat dilihat 

dari nilai thitung 2.221 > ttabel 1.665 

yang berarti Ha diterima dan Ho 

ditolak. Demikian juga dengan nilai 

signifikansi 0.031 dimana angka ini 

lebih kecil dari α yakni 0.05. 

5. Pengujian hipotesis kelima 

menunjukkan bahwa rasio pasar tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham pada 

Perusahaan Infrastructure, Utilities, & 

Transportation. Hasil ini terlihat dari 

nilai thitung 0.743 < ttabel 1.672 yang 

berarti Ha ditolak dan Ho diterima. 

Demikian juga dengan nilai 

signifikansi 0.461 dimana angka ini 

lebih besar dari α yakni 0.05. 

6. Pengujian hipotesa keenam 

menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap harga saham 

pada Perusahaan Infrastructure, 

Utilities, & Transportation. Hasil ini 

dapat dilihat dari nilai thitung 6.254 > 

ttabel 1.672 yang berarti Ha diterima 



dan Ho ditolak. Demikian juga halnya 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 

dimana angka ini lebih kecil dari α 

yakni 0.05. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka peneliti memberikan  

saran bagi penelitian selanjutnya yaitu 

besar Adjusted R
2
 0.552 mengindikasikan 

bahwa masih ada variabel lainnya yang 

dapat digunakan untuk mengamati 

pergerakan harga saham di bursa efek. 

Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut hendaknya menambahkan variabel 

lain yang belum dimasukkan dalam 

penelitian ini dan menambah jumlah atau 

mengganti sampel yang digunakan dan 

juga tahun penelitian. Variabel lain 

tersebut mungkin berupa variabel teknis 

selain harga saham seperti perkembangan 

kurs saham, volume perdagangan saham, 

keadaan pasar modal, perkembangan harga 

saham dari waktu ke waktu, capital 

gain/loss dan variabel lingkungan sosial, 

ekonomi, dan politik seperti tingkat inflasi, 

kebijakan moneter, neraca pembayaran 

APBN, kondisi ekonomi, dan keadaan 

politik. 
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