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ABSTRAKSI 

Harga saham merupakan suatu cerminan terhadap kondisi suatu 

perusahaan sehingga manajemen perusahaan selalu dituntut untuk meningkatkan 

nilai perusahaan yang tercermin terhadap peningkatan harga saham perusahaan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh current ratio (CR), 

return on assets (ROA), return on equity (ROE), earning per share (EPS), dan 

economic value added (EVA) terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel 

dengan carapurposive sampling sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jumlah 

sampel yang terkumpul sebanyak 17 perusahaan dengan 85 data. Dengan adanya 

data outliers sebanyak 12 maka sampel menjadi 75 data. Data yang telah 

terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data yang terlebih dahulu 

dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian 

hipotesis.Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda dengan uji t, uji f dan koefisien determinasi. 

       Berdasarkan hasil penelitian pada model regresi diketahui beberapa hal, 

sebagai berikut: (1)variabel current ratio tidak berpengaruh dan secara statistik 

tidak signifikan terhadap harga saham, (2)variabel return on asset tidak 

berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan terhadap harga saham, 

(3)variabel return on equity berpengaruh positif dan secara statistik signifikan 

terhadap harga saham,(4)variabel earning per shareberpengaruh positif dan secara 

statistik signifikan terhadap harga saham, (5) variabel economic value added 

berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap harga saham 

Kata kunci : current ratio (CR), return on assets (ROA), return on equity 

(ROE), earning per share (EPS), dan economic value added (EVA), harga 

saham 



A. PENDAHULUAN 

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu 

negara yang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar 

menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, 

yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan 

dana. Pasar Modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena memberikan 

kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana 

sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih (Suad Husnan, 2003) 

Harga saham merupakan suatu cerminan terhadap kondisi suatu 

perusahaan sehingga manajemen perusahaan selalu dituntut untuk 

meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin terhadap peningkatan harga 

saham perusahaan. Harga saham yang cukup tinggi akan memberikan return 

bagi para investor berupa capital gain yang akhirnya akan berpengaruh 

terhadap citra perusahaan.  

Rasio-rasio keuangan banyak digunakan oleh para investor sebagai 

dasar pengambilan keputusan berinvestasi. Rasio-rasio keuangan yang ada 

meliputi rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio pengelolaan aset, rasio 

pengelolaan utang dan rasio nilai pasar. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan Current Ratio (CR), Return On Assets (ROA), Return On 

Equity( ROE),Earning Per Share (EPS) sebagai ukuran likuiditas dan 

profitabilitas. Rasio likuiditas digunakan oleh manajer untuk mengetahui 

kemampuan `perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek. Rasio 

profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk 

mendatangkan laba pada tahun berjalan maupun prospeknya dimasa yang 

akan datang.  

Variabel lain yang berhubungan dengan harga saham adalah 

Economic Value Added (EVA). Penggunaan EVA mendorong manajer 

berfikir dan bertindak seperti halnya pemegang saham yaitu memilki 



investasi yang memaksimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai 

perusahaan dapat dimaksimalkan. 

Penelitian ini adalah merupakan pengembangan dari penelitian 

yang dilakukan oleh Meilinda dan Endang (2012) yaitu “Pengaruh Rasio 

Profitabilitas, dan EVA terhadap Harga Saham Pada Sektor Industri 

Manufaktur di BEI Tahun 2007-2010”. Persamaan penelitian Meilinda dan 

Endang dengan penelitian saya adalah pada obyek penelitian, variabel 

yang digunakan adalah menggunakan variabel ROA, ROE, EPS dan EVA 

sebagai variabel independen, menggunakan harga saham sebagai variabel 

dependen dan teknik analisis regresi berganda. Perbedaanya dengan 

penelitian yang saya lakukan adalah menambah variabel independen yaitu 

CR, dan mengambil periode penelitian tahun 2009-2012. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Likuiditas 

Likuiditas suatu usaha bisnis didefinisikan sebagai kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo.Terdapat 

dua pendekatan mengenai likuiditas perusahaan. Pertama, kita dapat 

melihat aktiva-aktiva perusahaan yang relatif likuid sifatnya dan 

membandingkannya dengan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo 

dalam waktu dekat. Kedua, kita dapat melihat dengan cepat apakah 

aktiva perusahaan yang likuid dapat diubah menjadi kas (Keown, Scott, 

Martin dan Petty, 2001:92). 

b. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan 

keputusan.Rasio profitabilitas merupakan sekelompok rasio yang 

memperlihatkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, 

dan hutang terhadap hasil operasi. (Brigham dan Houston, 2008: 89). 

c. Economic Value Added 

EVA menurut Young dan O’Byrne (2001) adalah tolak ukur 

kinerja keuangan dengan dengan mengukur  perbedaan  antara  



pengembalian  atas modal  perusahaan  dengan  biaya  modal.  Dari 

definisi  tersebut,  EVA  ditentukan  oleh  dua  halyaitu  keuntungan  

operasional  bersih  setelah  pajak dan  tingkat  biaya  modal 

d. Harga Saham 

Harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan 

kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, dimana 

perubahan atau fluktuasinya sangat ditentukan oleh kekuatan 

penawaran dan yang terjadi di bursa (pasar sekunder). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga saham menurut Weston dan Brigham 

(2001:26) : 

1. Laba per saham (Earning Per Share/EPS) 

2. Tingkat bunga 

3. Jumlah kas deviden yang diberikan 

4. Jumlah laba yang di dapat perusahaan 

5. Tingkat resiko dan pengembalian 

C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Current Ratio yang tinggi memberikan indikasi jaminan yang baik 

bagi kreditor jangka pendek dalam arti setiap saat perusahaan memiliki 

kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya 

(Martono dan Agus Harjito,2004:55). Menurut Pernyataan tersebut diatas 

diperkuat oleh hasil penelitian Raharjo dan Muid (2013) yang menemukan 

bahwa CR mempunyai pengaruh terhadap harga saham.Berdasarkan 

uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

 H1 : Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap harga saham  

Penggunaan  teori  signalling, informasi  berupa  ROA  atau  

tingkat pengembalian  terhadap  aset, jika  ROA  tinggi maka akan 

menjadi  sinyal  yang baik bagi  para  investor,  karena  dengan ROA  

tinggi  menunjukkan  kinerja perusahaan  tersebut  baik  maka investor  

akan  tertarik  untuk menginvestasikan  dananya  yang berupa  surat  



berharga  atau  saham. Permintaan  saham  yang  banyak maka harga 

saham akan meningkat. 

Hasil penelitian Agustina dan Noviri (2012) menyatakan bahwa 

ROA berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

 H2 : Return On Asset (ROA) berpengaruh tehadap harga saham 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham (Hanafi dan Abdul 

halim, 2002: 82).Hasilpenelitian Meilinda dan Endang (2012) mengatakan 

bahwa variabel Return On Equity mempunyai pengaruh terhadap harga 

saham. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H3 : Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham 

Semakin tinggi nilai EPS akan semakin menarik minat investor 

dalam menanamkan modalnya, karena EPS menunjukkan laba yang 

berhak didapatkan oleh pemegang saham atau satu lembar saham yang 

dimilikinya (Darmadji dan Fakhruddin, 2008) 

Hasil penelitian Hayuningputri dan Widyarti (2012) menyatakan 

bahwa EPS berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham 

Semakin  tinggi  EVA  maka  harga  saham  semakin tinggi  dan  

sebaliknya  apabila  EVA  semakin  rendah  maka  harga  saham semakin  

rendah.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  EVA  mempunyai pengaruh  

positif  pada  respon  investor  dalam mengambil  keputusan  investasi 

yang  tercermin  dari  naik  turunnya  harga  saham  di  pasar modal. 



Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

 H5 : Economic Value Added (EVA) berpengaruh terhadap hargasaham 

 

D. METODE PENELITIAN 

1. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (IDX) tahunan 

tahun 2009-2013.Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel 

ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan 

kriteria yaitu : (1) Perusahaan Manufaktur yang terdaftar secara berturut-

turut di  Bursa Efek Indonesia  rentang  tahun  2009 – 2013 (2) 

Menerbitkan  laporan  keuangan  tahunan selama  periode  tahun  buku  

2009–2013  secara  konsisten (3) Menerbitkan  laporan keuangan 

tahunan selama periode tahun buku 2009– 2013 dalam mata uang rupiah 

(4) Mempunyai  data  harga  saham  secara  lengkap periode pengamatan 

2009-2013 (5) Didalam laporan keuangan tersebut tercantum biaya 

bunga dan biaya pajak. 

2. Definisi dan Operasional Variabel 

a. Variabel Dependen 

Harga saham (Y) 

Harga saham terbentuk berdasarkan pertemuan antara 

penawaran jual dan permintaan jual beli saham. Harga saham yang 

digunakan adalah harga saham penutupan tahunan (closing price). 

b. Variabel Independen  

Current Ratio (CR) 

Current Ratio merupakan perbandingan antara 

jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. 



 

Return On Asset (ROA) 

Return On Asset merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan modal yang dimiliki perusahaan. 

 

Return On Equity (ROE) 

Return On Equity merupakan suatu pengukuran dari 

penghasilan (income) atas modal yang diinvestasikan dalam 

perusahaan. 

 

Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share merupakan laba per lembar 

saham biasa yang diperoleh perusahaan dalam periode 

tertentu. 

 

 

Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added merupakan nilai yang 

ditambahkan kepada pemegang saham selama tahun 

tertentu. 

Langkah-langkah menghitung EVA menurut S. 

David Young dan Stephen F. O’Byrne (2001): 

Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax) 

 

Menghitung Invested Capital 

IC= Total Kewajiban dan Ekuitas – Kewajiban lancar  

yang    tidak berbunga 



 Menghitung WACC (Weight Average Cost Of Capital) 

 

   Notasi : 

    

    

  

  

  

 Menghitung Capital Charge 

  

 Menghitung EVA 

  

3. Teknik Pengujian Data 

Pengujian penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda 

(Multiple Linear Regression Method). Analisis regresi berganda yang 

digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel 

independen (lebih dari satu) terhadap variabel dependen. Model 

persamaan regresi yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 

 

Keterangan : 

Y  = harga saham 

α  = konstanta 

β1...β5 = koefisien regresi 

CR  = Current Ratio 



ROA  = Return On Asset 

ROE  = Return On Equity 

EPS  = Earning Per Share 

EVA  = Economic Value Added 

 

E. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis untuk memberikan 

gambaran atau deskriptif mengenai variabel-variabel yang diteliti dengan 

melihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata atau mean, 

dan standar deviasi.Pengujian ini memberikan gambaran 

mengenaipengaruh likuiditas, profitabilitas terhadap harga saham yang 

diolah menggunakan program SPSS 20. Hasil analisis deskriptif disajikan 

dalam tabelberikut ini : 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 73 15.00 704.00 1.6940E2 135.94716 

ROA 73 -75.60 18.41 1.5719 11.30360 

ROE 73 -324.67 57.93 -6.8615 52.48136 

EPS 73 -136.00 4800.00 1.3634E2 574.32936 

EVA 73 -2.69E4 15916.29 -91.5760 3691.30960 

HARGASAHAM 73 52.00 7600.00 8.5597E2 1413.51502 

Valid N (listwise) 73     

 

Rata-rata current ratio sebesar 169,39, nilai minimum sebesar 15, 

nilai maksimum sebesar 704, dan standar deviasi sebesar 135,94 dengan 

jumlah observasi (n) sebesar 73. Rata-rata return on asset sebesar 1,57, 

nilai minimum sebesar -75,60, nilai maksimum sebesar 18,41, dan standar 



deviasi sebesar 11.30dengan jumlah observasi (n) sebesar 73.Rata-rata 

return on equity sebesar 6,86, nilai minimum sebesar -324, 67, nilai 

maksimum sebesar 57,93, dan standar deviasi sebesar 52,48dengan jumlah 

observasi (n) sebesar 73. Rata-rata earning per share sebesar 136,64, nilai 

minimum sebesar -136, nilai maksimum sebesar 4800, dan standar deviasi 

sebesar 574,39dengan jumlah observasi (n) sebesar 73. Rata-rata economic 

value added  sebesar , nilai minimum sebesar -91,57, nilai maksimum 

sebesar 77,876, dan standar deviasi sebesar 12,341,59dengan jumlah 

observasi (n) sebesar 73. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier 

berganda. Oleh karena itu, harus dilakukan uji asumsi klasik yang 

meliputi:  

a. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini uji Kolomogorov-Smirnov Z sebesar 

1,051dengan nilai probabilitas (p-value) sebasar 0.219. Kesimpulan 

dari hasil perhitungan tersebut adalah nilai probabilitas 0.219> 0,05; 

sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini 

adalah normal. 

b. Uji Multikolonieritas 

Hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independen memiliki nilai Tolerance Value (TV)  lebih besar dari 0,10 

dan nilai VarianceInflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hubungan linier diantara variabel-variabel 

bebas dalam model regresi tidak mengandung multikoliniearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

yaitu dengan menggunakan uji glejser. Hasil perhitungan diketahui 

bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih 



besar dari 0,05; sehingga menunjukkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Variabel DW DU 4-du 

Hasil Runs Test 

Kesimpulan 

Sig. 

CR, ROA, 

ROE, EPS 

dan EVA 

terhadap 

Harga 

Saham 

2,242 1,767 2,233 0,905 

Tidak 

Terjadi 

Autokorelasi 

 

Dalam penelitan ini untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi 

yaitu menggunakan uji Durbin-Watson. Dari tabel  dapat diketahui 

bahwa nilai Durbin-Watson hitung sebesar 2,242 sedangkan nilai 

Durbin-Watson tabel sebesar 1,767. Dari uji Durbin-Watson dapat 

diketahui bahwa nilai Durbin-Watson hitung lebih kecil dari nilai 

Durbin-Watson tabel sehingga model regresi dalam penelitian 

sekarang mengandung masalah autokorelasi. Masalah tersebut 

kemudian diobati menggunakan Runs Test. Hasil pengujian Runs Test 

menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,905> 0,05 sehingga dapat 

dikatakan model persamaaan regresi dalam penelitian sekarang tidak 

mengandung masalah autokorelasi lagi 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 



B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 175.396 574.526  .305 .761 

CR -3.658 2.685 -.040 -1.362 .178 

ROA 13.277 35.930 .012 .370 .713 

ROE -33.804 7.159 -.144 -4.722 .000 

EPS 34.229 .944 1.593 36.259 .000 

EVA 3.778 .144 1.130 26.314 .000 

a. Dependent Variable: HARGASAHAM 

 

 

Dari tabel tersebut, maka dapat dibentuk suatu persamaan regresi dengan 

model taksiran sebagai berikut : 

HR=175,396-3.658CR+13,277ROA-33,804ROE+34,229EPS+3,778EVA+e 

Keterangan : 

HR  = harga saham 

α   = konstanta 

CR   = Current Ratio 

ROA   = Return On Asset 

ROE   = Return On Equity 

EPS   = Earning Per Share 

EVA   = Economic Value Added 

e   = kesalahan penggangu (error) 

Berdasarkan hasil regresi tersebut diatas dapat diinterprestasikan sebagai 

berikut : 



a. Konstanta sebesar 175,396menunjukan bahwa faktor CR, ROA, 

ROE, EPS dan EVA konstan maka harga saham akan naik sebesar 

175,396. 

b. Koefisien regresi CR bernilai negatif yaitu -3.658 menunjukkan 

bahwa setiap ada kenaikan CR sebesar 1% maka harga saham akan 

turun sebesar -3.658.  

c.  Koefisien regresi ROA bernilai positif yaitu 13,277 menunjukkan 

bahwa setiap ada kenaikan ROA sebesar 1% maka harga saham 

akan naik sebesar 13,277. 

d. Koefisien regresi ROE bernilai negatif yaitu -33,804menunjukkan 

bahwa setiap ada kenaikan ROE sebesar 1% maka harga saham 

akan turun sebesar -33,804. 

e. Koefisien regresi EPS bernilai positif yaitu 34,229menunjukkan 

bahwa setiap ada kenaikan EPS sebesar 1% maka harga saham 

akan naik sebesar 34,229. 

f.  Koefisien regresi EVA bernilai positif yaitu 3,778menunjukkan 

bahwa setiap ada kenaikan EVA sebesar 1% maka harga saham 

akan naik sebesar 3,778. 

b. Hasil Uji Hipotesis 

Dari hasil pengujian tersebut maka dapat diinterprestasikan sebagai 

berikut ini: 

1. Nilai Signifikansi Variabel Current Ratio (CR) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa Current Ratio 

(CR) memiliki nilai signifikasi lebih besar dibandingkan level of 

significant yaitu sebesar 0,713> 0,05 dan nilai thitung sebesar -1,362 

lebih kecil dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,995. Hal ini 

berarti menunjukkan secara individu variabel EVA tidak terdapat 

pengaruh terhadap harga saham dan mempunyai hubungan negatif 

terhadap harga saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Hipotesis Pertama (H1) ditolak. 



2. Nilai Signifikansi Variabel Return On Asset (ROA) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa Return On 

Asset (ROA) memiliki nilai signifikasi lebih besar dibandingkan 

level of significant yaitu sebesar 0,178> 0,05 dan nilai thitung sebesar 

0,370 lebih kecil dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,995. Hal 

ini berarti menunjukkan secara individu variabel EVA tidak 

terdapat pengaruh terhadap harga saham dan mempunyai hubungan 

negatif terhadap harga saham. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa Hipotesis Kedua (H2) ditolak. 

3. Nilai Signifikansi Variabel Return On Equity (ROE) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa Return On 

Equity (ROE) memiliki nilai signifikasi lebih kecil dibandingkan 

level of significant yaitu sebesar 0,000> 0,05 dan nilai thitung sebesar 

–4,722 lebih kecil dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,995. 

Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel EVA terdapat 

pengaruh terhadap harga saham dan mempunyai hubungan negatif 

terhadap harga saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

Hipotesis Ketiga (H3) diterima. 

4. Nilai Signifikansi Variabel Earning Per Share (EPS) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa Earning Per 

Share (EPS) memiliki nilai signifikasi lebih kecil dibandingkan 

level of significant yaitu sebesar 0,000> 0,05 dan nilai thitung 

36.259sebesar lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 

1,995. Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel EPS 

terdapat pengaruh terhadap harga saham dan mempunyai hubungan 

positif terhadap harga saham. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa Hipotesis Keempat (H4) diterima. 

 

5. Nilai Signifikansi Variabel Economic Value Added (EVA) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa Economic 

Value Added (EVA) memiliki nilai signifikasi lebih kecil 



dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,000> 0,05 dan nilai 

thitung sebesar 26.314lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel 

sebesar 1,995. Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel 

EVA terdapat pengaruh terhadap harga saham dan mempunyai 

hubungan positif terhadap harga saham. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Hipotesis Kelima (H5) diterima. 

 

F. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

1) Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan: hasil penelitian menunjukkan bahwa Current Ratio(CR) 

memiliki nilai signifikasi lebih besar dibandingkan level of significant 

yaitu sebesar 0,713> 0,05 dan nilai thitung sebesar -1,362 lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,995. Hal ini berarti 

menunjukkan secara individu variabel CR tidak terdapat pengaruh 

terhadap harga saham dan mempunyai hubungan negatif terhadap 

harga saham. Return On Asset (ROA) memiliki nilai signifikasi lebih 

besar dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,178> 0,05 dan 

nilai thitung sebesar 0,370 lebih kecil dibandingkan dengan nilai ttabel 

sebesar 1,995. Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel 

ROA tidak terdapat pengaruh terhadap harga saham dan mempunyai 

hubungan negatif terhadap harga saham. Return On Equity (ROE) 

memiliki nilai signifikasi lebih kecil dibandingkan level of significant 

yaitu sebesar 0,000> 0,05 dan nilai thitung sebesar –4,722 lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,995. Hal ini berarti 

menunjukkan secara individu variabel ROE terdapat pengaruh 

terhadap harga saham dan mempunyai hubungan negatif terhadap 

harga saham. Earning Per Share (EPS) memiliki nilai signifikasi lebih 

kecil dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,000> 0,05 dan 

nilai thitung 36.259sebesar lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel 

sebesar 1,995. Hal ini berarti menunjukkan secara individu variabel 



EPS terdapat pengaruh terhadap harga saham dan mempunyai 

hubungan positif terhadap harga saham. Economic Value Added (EVA) 

memiliki nilai signifikasi lebih kecil dibandingkan level of significant 

yaitu sebesar 0,000> 0,05 dan nilai thitung sebesar 26.314lebih besar 

dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,995. Hal ini berarti 

menunjukkan secara individu variabel EVA terdapat pengaruh terhadap 

harga saham dan mempunyai hubungan positif terhadap harga saham. 

2) Keterbatasan penelitian 

a. Sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis 

perusahaan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak mencerminkan reaksi dari 

pasar modal secara keseluruhan. 

b. Periode penelitian yang relatif pendek yaitu tahun 2009-2013. 

Sehingga hasil yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten 

dengan penelitian sebelumnya. 

c. Dalam penelitian ini hanya menggunakan lima variabel 

independen yaitu Current Ratio, Return On Asset, Return On 

Equity, Earning Per Share dan Economic Value Asset. 

Sehingga terdapat kemungkinan rasio-rasio keuangan lain yang 

lebih signifikan terhadap harga saham. 

3) Saran 

1) Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

investor dalam melakukan investasi saham dengan terlebih dahulu 

melihat kinerja keuangan perusahaan. 

2) Bagi Eminten 

Sebaiknya bagi pihak manajemen untuk lebih 

meningkatkan kinerja keuangan di perusahaan setiap tahunnya agar 

dapat meningkatkan  kepercayaan investor untuk berinvestasi 

diperusahaan.  

3) Bagi Peneliti selanjutnya : 



a. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian 

yaitu menggunakan semua jenis perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tidak terbatas pada Perusahaan 

Manufaktur.  

b. Peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang periode 

penelitian, agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. 

c. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah dan 

mengganti variabel lain sebagai amatan. Karena kemungkinan 

rasio-rasio keuangan lain yang lebih signifikan terhadap harga 

saham. 
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