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PENGARUH CURRENT RATIO (CR), RETURN ON INVESTMENT (ROI), 

DEBT TO EQUITY RATIO (DER), PRICE TO BOOK VALUE (PBV) DAN 

EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh current ratio, return on 

investment, debt to equity ratio, price to book value, dan earning per share 

terhadap harga saham. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data diperoleh dari laporan 

tahunan perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama 2017-2019. Sampel penelitian adalah 77 perusahaan 

manufaktur di sektor barang konsumsi dan diperoleh dengan metode purposive 

sampling. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa return on investment, price to book value, dan 

earning per share berpengaruh terhadap harga saham. Namun, current ratio dan 

debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham. Penelitian 

selanjutnya diharapkan menggunakan analisis jangka waktu yang lama yang dapat 

diupdate di masa yang akan datang sehingga akan menunjukkan hasil yang 

terbaru dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: current ratio, return on investment, debt to equity ratio, price to 

book value, earning per share 

Abstract 

The purpose of this study was to analyze the effect of the current ratio, return on 

investment, debt to equity ratio, price to book value, and earnings per share on 

stock prices. This research was conducted on consumer goods manufacturing 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2019. This 

research is a quantitative research and data is obtained from the annual reports of 

manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the Indonesia 

Stock Exchange (IDX) during 2017-2019. The sample are 77 manufacturing 

companies in the consumer good sector and obtained by purposive sampling 

method. Hypothesis testing used multiple linear regression analysis. The results 

show that return on investment, price to book value, and earnings per share have 

an effect on stock prices. However, the current ratio and debt to equity ratio have 

no effect on stock prices. Future research is expected to use a long time period 

analysis that can be updated in the future so that it will show the latest and 

sustainable results. 

Keywords: current ratio, return on investment, debt to equity ratio, price to book 

value, earning per share 

1. PENDAHULUAN 

Pasar modal memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan sebagian 

negara. Negara modern bahkan menjadikan kegiatan pasar modal sebagai tolak 
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2 ukur kinerja yang dicapai. Dewasa ini pasar modal Indonesia berkembang 

sangat pesat kemajuan yang dicapai oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin 

mengukuhkan posisi pasar modal sebagai alternatif pembiayaan investasi 

menguntungkan disamping cara konvesional (Kredit Perbankan). 

Bursa efek memiliki peranan penting dalam menyampaikan berbagai 

informasi mengenai kinerja perusahaan. Berbagai informasi tersebut digunakan 

oleh para pelaku pasar modal sebagai pertimbangan dalam mengambil 

keputusan, juga digunaakan oleh para investor untuk melakukan penilaian 

terhadap perusahaan. 

Harga saham yang dikemukakan oleh Hartono (2016:188) adalah sebagai 

berikut Harga Saham adalah harga saham yang terjadi dipasar bursa pada saat 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar, yang secara dasar ditentukan oleh 

pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar modal. Harga saham akan terbetuk dari adanya transaksi 

dipasar modal yang ditentukan oleh permintaaan dan penawaran saham dengan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Harga saham yang berlaku dibursa efek adalah suatu harga yang selalu 

mengalami fluktuasi atau berubah – ubah sewaktu waktu bisa naik maupun bisa 

turun. Investor harus pandai – pandai dalam menganalisis harga saham karena 

jika salah, maka investor akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Untuk itu 

investor tidak boleh hanya berfokus kepada laba bersih saja, tetapi juga harus 

dilakukan analisis terhadap laporan keuangan emiten, karena tidak hanya laba 

bersih saja yang mempengaruhi saham tetapi ada faktor – faktor lain salah satu 

diantaranya adalah Current Ratio (CR), Return On Investment (ROI), Debt to 

Equity Ratio (DER), Price to Book Value (PBV) dan Earning Per Share (EPS). 

Current ratio merupakan  perbandingan  antara  aktiva  lancar  dan  

kewajiban  lancar  dan merupakan  ukuran  yang  paling  umum  

digunakan  untuk  mengetahui  kesanggupan suatu perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Semakin  besar current ratio yang  dimiliki  

perusahaan  dapat  meningkatkan harga  saham karena  menunjukkan  

besarnya  kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi  kebutuhan 
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operasional,  dan  sebaliknya  jika current ratio perusahaan  rendah  maka  

perusahaan  tidak dapat meningkatkan harga saham. 

Profitabilitas sebagai indikator dalam kinerja keuangan suatu perusahaan 

dicerminkan dalam rasio Return On Investment (ROI). Jika perusahaan 

memperoleh laba yang tinggi maka tingkat Return On Investment (ROI) yang 

dihasilkan perusahaan pun akan tinggi sehingga banyak investor yang akan 

menanamkan dananya untuk membeli saham peusahaan tersebut (Jogiyanto, 

2008).  

”Menurut Lukman Syamsuddin, (2011:63) mengatakan bahwa: “Return 

On Investment merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara   

keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan 

aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik 

keadaan suatu perusahaan.” 

Menurut Kasmir (2013:157) Debt to Equity Ratio (DER) “Rasio ini 

digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, serta untuk mengetahui jumlah 

dana yang disediakan peminjam (Kreditor) dengan pemilik perusahaan atau 

untuk mengetahui jumlah rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan 

utang”. Menurut Harahap (2013) “rasio ini dapat melihat seberapa jauh 

perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan 

yang digambarkan oleh modal”. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan 

dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk 

memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak 

mampu menutupi utang – utangnya dengan aset yang dimilikinya. 

Price to Book Value merupakan hubungan antara harga saham dan nilai 

buku per lembar saham. Rasio ini bisa juga dipakai sebagai pendekatan alternatif 

untuk menentukan nilai suatu saham karena secara teoritis nilai pasar suatu 

saham haruslah mencerminkan nilai bukunya. Semakin tinggi nilai PBV 

menunjukkan nilai perusahaan semakin baik dan sebaliknya, semakin rendah 

nilai PBV menunjukkan nilai perusahaan yang semakin tidak baik, sehingga 

persepsi para investor terhadap perusahaan juga tidak baik (Hani, 2015). 
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Earning per share adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan 

kepada pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki (Fahmi, 

2012:43). Menurut Sumarsan (2013:51) Earning per share merupakan rasio 

yang mengukur berapa besar laba bersih untuk setiap saham. Sedangkan 

menurut Tandelilin (2010:14) menjelaskan bahwa earning per share dapat 

menujukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada 

pemegang saham perusahaan. Earning per share menggambarkan profitabilitas 

yang dihasilkan perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Semakin 

tinggi nilai EPS maka semakin tinggi pula keuntungan dan kemungkinan 

peningkatan jumlah dividen yang diterima pemegang saham. 

Indeks sektor manufaktur (manufacturing) belum mampu menunjukkan 

kinerja yang prima. Indeks yang berisi emiten-emiten pengolah bahan baku 

menjadi barang jadi/setengah jadi ini telah terkoreksi 9,33% 

secara year-to-date (ytd). Untuk diketahui, indeks sektor manufaktur terdiri atas 

tiga sektor utama yakni sektor industri dasar dan kimia, aneka industri, dan 

sektor barang konsumsi.  

Beberapa saham penghuni indeks ini juga menunjukkan pergerakan yang 

kurang prima. Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) misalnya, telah 

melemah 8,31% sejak awal tahun. Saham PT Astra International Tbk (ASII) 

juga telah terkoreksi 15,81% secara YTD. Selain itu, saham PT Sri Rejeki Isman 

Tbk (SRIL) juga tergerus 27,37% sejak awal tahun. Tidak ketinggalan, dua 

saham emiten rokok terbesar, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT Hanjaya 

Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) juga telah merosot masing-masing 36,50% 

dan 43,40% sejak awal tahun.  

Analis NH Korindo Meilky Darmawan menilai, amblesnya kinerja indeks 

manufaktur disebabkan oleh permintaan untuk barang produksi di dalam negeri 

yang menurun. Selain itu, penjualan ekspor pada semester I-2019 juga fluktuatif. 

Bahkan, ketika memasuki Semester II-2019 kinerja ekspor turun tajam pada 

bulan Oktober 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor 

bulan Oktober 2019 memang mengalami kenaikan 5,92% 

secara month-on-month (mom) menjadi US$ 14,93 miliar. Akan tetapi, capaian 

http://quote.kontan.co.id/SRIL
http://quote.kontan.co.id/GGRM
http://quote.kontan.co.id/HMSP
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ini menurun 6,13% bila dibandingkan dengan realisasi ekspor pada Oktober 

2018 yang mencapai US$ 15,8 miliar.  

Di sisi lain, Presiden Direktur CSA Institute Aria Santoso menilai, salah 

satu penyebab buruknya kinerja indeks sektor manufaktur adalah dua saham 

emiten rokok yakni GGRM dan HMSP. Sebab, kedua emiten ini menyumbang 

bobot yang cukup besar terhadap indeks. Turunnya harga saham UNVR dan 

saham PT Indofarma Tbk (INAF) juga turut menjadi biang keladi anjloknya 

kinerja indeks sektor manufaktur. Khusus untuk HMSP dan GGRM, selain 

akibat sentimen kenaikan cukai rokok tahun depan, harga keduanya juga turun 

akibat adanya penyesuaian bobot terhadap IHSG.  

“Alasan yang lebih signfikan adalah perubahan bobot emiten tersebut 

terhadap IHSG karena memperhitungkan floating atau formula baru. Sehingga, 

ada pengurangan dari bobot portofolio para fund manajer,” terang Aria, Minggu 

(22/12). Menurutnya, situasi di Spanyol membuat nilai tukar Euro melemah 

terhadap dolar AS.“Dengan menguatnya dolar AS, pelaku pasar lebih cenderung 

memilih dolar AS ketimbang instrumen lainnya sehingga memicu aksi jual. 

Bisnis.com (2/10/2017). 

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Current Ratio (CR), Return On 

Investment (ROI), Debt to Equity Ratio (DER), Price to Book Value (PBV) dan 

Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sektor 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019” 

 

2. METODE  

2.1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu 

seluruh populasi yang ada di dalam penelitian dijadikan sebagai sampel. 

Dari pengambilan sampel tersebut diperoleh 30 sampel perusahaan 

http://quote.kontan.co.id/UNVR
http://quote.kontan.co.id/INAF
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manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama tiga tahun, 

dengan jumlah data yang dapat dianalisis sebanyak 77 perusahaan. 

2.2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

2.2.1. Harga Saham 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu Harga Saham. Menurut 

Nor Hadi (2013:67) Saham yaitu “salah satu komoditas keuangan yang 

diperdagangkan dipasar modal yang paling popular. Investasi saham oleh 

investor diharapkan memberikan keuntungan, yang sudah barang pasti 

dalam saham juga mengandung risiko”. 

HS dihitung dengan cara sebagai berikut: 

                                                    

2.2.2. Current Ratio (CR) 

Current Ratio (CR) dihitung berdasarkan pembagian current asset atau aset 

lancar dengan current liabilities atau utang lancar suatu saham pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019 yang dinyatakan dalam satuan 

mata uang Rupiah. 

CR dihitung dengan cara sebagai berikut:  

              
             

            
      (1) 

2.2.3. Return On Investment (ROI) 

Return On Invesment (ROI) dihitung berdasarkan pembagian laba bersih 

setelah pajak dengan total aktiva suatu saham pada perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2017-2019 yang dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah. 

ROI dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

                    (   )  
                         

            
        (2) 

2.2.4. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) dihitung berdasarkan pembagian total utang 

dengan ekuitas suatu saham pada perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 
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2017-2019 yang dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah. DER dihitung 

dengan rumus sebagai berikut:  

                     
           

       
    (3) 

2.2.5. Price to Book Value (PBV) 

Price to Book Value (PBV) dihitung berdasarkan pembagian market value 

atau harga pasar (closing price) dengan book value suatu saham pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2017-2019 yang dinyatakan dalam satuan 

mata uang Rupiah. 

PBV dihitung dengan cara sebagai berikut: 

                    
                     

                    
   (4) 

2.2.6. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) dihitung berdasarkan pembagian laba bersih suatu 

perusahaan dengan jumlah saham yang beredar pada perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2017-2019 yang dinyatakan dalam satuan mata uang 

Rupiah.  

EPS dihitung dengan cara sebagai berikut:  

                  
                  

                    
   (5) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil 

3.1.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

HS 94,0 83800 2603,5455 3657,05458 

CR 0,633693 42,012759 3,3788 2,40582 

ROI 0,086583 92,099720 8,8809 6,01911 

DER 0,090589 2,909487 0,5767 0.40245 

PBV 0,294540 82,444425 2.6548 2.19008 

EPS 2,861080 5654,992911 148.297 203.46477 

Sumber: Data Diolah 2021 
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Tabel 1 menyajikan hasil dari masing-masing variabel dengan jumlah 

data (N) sebanyak 77 sampel. Harga Saham merupakan variabel dependen 

yang mempunyai nilai terendah sebesar Rp. 94,0 yang diperoleh dari PT 

Budi Starch & Sweetener Tbk tahun 2017 dan nilai tertinggi sebesar Rp. 

83800,0  diperoleh dari PT Gudang Garam Tbk tahun 2017. Sedangkan 

nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 2603,5455 dengan nilai standar 

deviasi 3657,05458. 

Current Ratio (CR) merupakan variabel independen yang mempunyai 

nilai terendah sebesar 0,633693 yang diperoleh dari PT Unilever Indonesia 

Tbk tahun 2017 dan nilai tertinggi sebesar 42,012759 diperoleh dari PT 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul tahun 2018. Sedangkan nilai 

rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 3,3788 dengan nilai standar deviasi 

2,40582. 

Return On Invesment (ROI) merupakan variabel independen yang 

mempunyai nilai terendah sebesar 0,086583 yang diperoleh dari PTKimia 

Farma Tbk tahun 2019 dan nilai tertinggi sebesar 92,099720 diperoleh dari 

PT Merck Tbk tahun 2018. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang diperoleh 

sebesar 8,8809 dengan nilai standar deviasi 6,01911. 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan variabel independen yang 

mempunyai nilai terendah sebesar 0,090589 yang diperoleh dari PT Industri 

Jamu dan Farmasi Sido Muncul tahun 2017 dan nilai tertinggi sebesar 0,16 

diperoleh dari PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2019. Sedangkan nilai 

rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 0,5767 dengan nilai standar deviasi 

0,40245. 

Price to Book Value (PBV) merupakan variabel independen yang 

mempunyai nilai terendah sebesar 0,294540 yang diperoleh dari PT 

Wismilak Inti Makmur tahun 2018 dan nilai tertinggi sebesar 82,444425 

diperoleh dari PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2017. Sedangkan nilai 

rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 2,6548 dengan nilai standar deviasi 

2,19008. 
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Earning Per Share (EPS) merupakan variabel independen yang 

mempunyai nilai terendah sebesar 2,861080 yang diperoleh dari PT Kimia 

Farma Tbk tahun 2019 dan nilai tertinggi sebesar 5654,992911 diperoleh 

dari PT Gudang Garam Tbk tahun 2019. Sedangkan nilai rata-rata (mean) 

yang diperoleh sebesar 148,297 dengan nilai standar deviasi 203,46477. 

3.1.2. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov- Smirnov Z p-value Keterangan 

1,335 0,056 Data terdistribusi normal 

Sumber: data diolah, 2021. 

Hasil uji normalitas pada tabel 2 menunjukkan nilai probabilitas 

lebih dari 5% sehingga data dinyatakan terdistribusi dengan normal. 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel independen dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa: 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolineritas 

Variabel Toleran

ce 

VIF Keterangan 

Current Ratio 0,627 1,594 Tidak Terjadi Multikolineritas 

Return On Invesment 0,336 2,980 Tidak Terjadi Multikolineritas 

Debt to Equity Ratio 0,524 1,908 Tidak Terjadi Multikolineritas 

Price to Book Value 0,442 2,263 Tidak Terjadi Multikolineritas 

Earning Per Share 0,919 1,088 Tidak Terjadi Multikolineritas 

Sumber: Data diolah, 2021. 

Hasil uji multikolinearitas terlihat pada tabel 3 nilai tolerance lebih 

dari 0,1 dan VIF dibawah 10, menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah 

multikolinearitas pada persamaan regresi. 

3) Uji Autokorelasi 

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 

Z p-value Keterangan 

1,264 0,206 Tidak Terjadi Autokorelasi 
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Berdasarkan tabel 4, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi uji 

Run Test dan telah mendapatkan hasil asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar 

dari 0,05 yaitu 0,206. Hal ini menunjukkan bahwa pada model regresi 

tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Hasil 

uji heterokedastisitas diketahui bahwa: 

   Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 

Current Ratio 0,489 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Return On 

Invesment 

0,387 
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Debt to Equity Ratio 0,472 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Price to Book Value 0,590 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Earning Per Share 0,303 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: Data diolah, 2021. 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 5 nilai absolut 

dari residual data yang digunakan dalam hasil regresi, menunjukkan 

bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini bebas dari 

masalah heteroskedastisitas karena memiliki nilai sig yang lebih besar 

dari 5%. 

3.1.3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
T Signifikan Keterangan 

Konstanta 0,00 0,046 0,963  

Current Ratio 0,027 0,615 0,540 H1 ditolak 

Return On Invesment -0,262 -4,302 0,000 H2 diterima 

Debt to Equity Ratio -0,054 -1,104 0,273 H3 ditolak 

Price to Book Value 0,350 6,595 0,000 H4 diterima 

Earning Per Share 0,969 26,357 0,000 H5 diterima 

R
2 

                =  0,912
 

Adjusted R
2 

         =  0,906 

F           =  146,855 

Sig/Prob    =  0,000 

Sumber: Data diolah, 2021. 
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Berikut model persamaan regresi linier berganda: 

ROA = α  +  β CR  –  β ROI  – β DER  + β PBV +  β EPS  + e 

ROA = 0,00 + 0,027 CR  – 0,262 ROI – 0,054 DER + 0,350 PBV + 0,969 EPS + 

e 

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1) Konstanta sebesar 0,00 satuan menunjukkan bahwa jika variabel 

independen (Current Ratio, Return On Invesment, Debt to Equity Ratio, 

Price to Book Value dan Earning Per Share) bentuk konstan maka Harga 

Saham sebesar 0,00 satuan. 

2) Nilai koefisien Current Ratio sebesar 0,027 satuan. Nilai ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan Current Ratio sebesar 1 satuan akan 

diikuti dengan kenaikan Harga Saham sebesar 0,027 satuan. 

3) Nilai koefisien Return On Invesment sebesar -0,262 satuan. Nilai ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan Return On Invesment sebesar 1 

satuan akan diikuti dengan penurunan Harga Saham sebesar -0,262 

satuan. 

4) Nilai koefisien Debt to Equity Ratio sebesar -0,054 satuan. Nilai ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan Debt to Equity Ratio sebesar 1 

satuan akan diikuti dengan penurunan Harga Saham sebesar -0,054 

satuan. 

5) Nilai koefisien Price to Book Value sebesar 0,350 satuan. Nilai ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan Price to Book Value sebesar 1 

satuan akan diikuti dengan kenaikan Harga Saham sebesar 0,350 satuan. 

6) Nilai koefisien Earning Per Share sebesar 0,969 satuan. Nilai ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan Earning Per Share sebesar 1 satuan 

akan diikuti dengan kenaikan Harga Saham sebesar 0,969 satuan. 

3.1.4. Uji Hipotesis 

1) Uji Statistik T 

Hasil dari pengujian uji t menunjukkan sebagai berikut: 
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a) Hasil Uji Hipotesis Pertama (H1) 

Berdasarkan uji t dari hipotesis pertama (H1) yaitu Current Ratio 

(CR). Dan melihat hasil uji t pada tabel 4.7, bisa disimpulkan bahwa 

Current Ratio (CR) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,540 lebih 

besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 ditolak. Dapat 

diartikan bahwa Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

b) Hasil Uji Hipotesis Kedua (H2) 

Berdasarkan uji t dari hipotesis kedua (H2) yaitu Return On Invesment 

(ROI). Dan melihat hasil uji t pada tabel 4.7, bisa disimpulkan bahwa 

Return On Invesment (ROI) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 

lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima. Dapat 

diartikan bahwa Return On Invesment (ROI) berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

c) Hasil Uji Hipotesis Ketiga (H3) 

Berdasarkan uji t dari hipotesis ketiga (H3) yaitu Debt to Equity Ratio 

(DER). Dan melihat hasil uji t pada tabel 4.7, bisa disimpulkan bahwa 

Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,273 

lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 ditolak. Dapat 

diartikan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham. 

d) Hasil Uji Hipotesis Keempat (H4) 

Berdasarkan uji t dari hipotesis keempat (H4) yaitu Price to Book 

Value (PBV). Dan melihat hasil uji t pada tabel 4.7, bisa disimpulkan 

bahwa Price to Book Value (PBV) memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima. 

Dapat diartikan bahwa Price to Book Value (PBV) berpengaruh 

signifikan terhadap Harga Saham. 

e) Hasil Uji Hipotesis Kelima (H5) 

Berdasarkan uji t dari hipotesis kelima (H5) yaitu Earning Per Share 

(EPS). Dan melihat hasil uji t pada tabel 4.7, bisa disimpulkan bahwa 
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Earning Per Share (EPS) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 

lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima. Dapat 

diartikan bahwa Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

2) Uji Statistik F 

Berdasarkan tabel 6, hasil pengolahan data diperoleh nilai F (146,855) 

dengan Signifikansi (0,000) < α (0,05). Nilai tersebut <0,05 maka seluruh 

variabel independen (Current Ratio, Return On Invesment, Debt to 

Equity Ratio, Price to Book Value dan Earning Per Share) secara 

bersama berpengaruh terhadap variabel dependen (Harga Saham) pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. 

3) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Berdasarkan tabel 6, hasil perhitungan untuk nilai adjusted R2 dengan 

bantuan program SPSS, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka 

koefisien determinasi atau adjusted R2 sebesar 0,906. Hal ini berarti 

bahwa pengaruh variabel independen (Current Ratio, Return On 

Invesment, Debt to Equity Ratio, Price to Book Value dan Earning Per 

Share) terhadap variabel dependen (Harga Saham) pada perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017 sampai 2019 yaitu sebesar 90,60% dan sisanya 

sebesar 9,40% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. 

3.2. Pembahasan 

3.2.1. Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham 

Berdasarkan uji t dari hipotesis pertama (H1) yaitu Current Ratio (CR). Dan 

melihat hasil uji t, bisa disimpulkan bahwa Current Ratio (CR) memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,540 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa H1 ditolak. 

Dengan demikian menunjukkan kemampuan perusahaan belum 

maksimal untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Suatu perusahaan 

jika belum mampu membayar beban dan belum mampu memenuhi segala 
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kewajiban keuangan yang harus dipenuhi, maka perusahaan belum memiliki 

kemampuan dalam membayar hutang-hutangnya. 

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan teori agensi yang digunakan 

akibat adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki principal dan 

agent. Ketidakseimbangan informasi merupakan suatu kondisi dimana 

principtal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agent 

dan tidak dapat merasa pasti bagaimana usaha agent memberikan kontribusi 

pada hasil aktual perusahaan. 

Hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian dari Batubara dan 

Purnama (2018) tetapi mendukung penelitian dari Suryawan dan Wirajaya 

(2017), dan Pratiwi, Miftahuddin, dan Amelia (2020) yang  menyatakan 

bahwa  Current Ratio (CR)  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  

harga  saham. 

3.2.2. Pengaruh Return On Invesment (ROI) terhadap Harga Saham 

Berdasarkan uji t dari hipotesis kedua (H2) yaitu Return On Invesment 

(ROI). Dan melihat hasil uji t pada tabel 4.7, bisa disimpulkan bahwa 

Return On Invesment (ROI) memiliki nilai t hitung -4,302 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

H2 diterima. Dapat diartikan bahwa Return On Invesment (ROI) 

berpengaruh negatif terhadap Harga Saham.  

Dengan demikian tingkat pengembalian investasi mengalami 

penurunan, namun untuk harga saham selama periode penelitian mengalami 

peningkatan dikarenakan pada perusahaan kurang efisien memanfaatkan 

aktivanya dalam kegiatan operasional dan ROI yang rendah tidak selalu 

buruk, karena hal ini disebabkan oleh keputusan manajemen perusahaan 

yang sengaja menggunakan utang dalam jumlah yang besar, beban bunga 

yang tinggi menyebabkan laba bersih menjadi relatif rendah. Sehingga, 

mengalami fluktuasi harga saham tidak terpengaruh. Perubahan-perubahan 

yang terjadi pada harga saham, dipengaruhi oleh perubahan-perubahan ROI, 

tetapi tidak berlaku sebaliknya. 
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Teori agensi ini menyatakan bahwa adanya pemisahan antara prinsipal 

dan agen akan memunculkan permasalahan agensi karena pihak-pihak 

tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalisasikan fungsi utilitasnya 

masing-masing. Bisa dikatakan teori ini mengindikasikan bahwa 

pihak-pihak prinsipal dan agen memiliki kepentingan mereka sendiri. 

Dengan gambaran pihak prinsipal mementingkan hasil keuangan perusahaan 

atas dasar pengembalian uang investasi di dalam perusahaan, sedangkan 

pihak agen mementingkan timbal balik seperti kompensasi atau bonus atau 

tambahan lain yang bisa terjadi dalam hubungan keagenan (Jensen dan 

Meckling dalam Alfian (2013). 

Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Alicia (2020).menunjukkan 

hasil bahwa Return On Investment (ROI) berpengaruh negatif terhadap 

Harga Saham. 

3.2.3. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham 

Berdasarkan uji t dari hipotesis ketiga (H3) yaitu Debt to Equity Ratio 

(DER). Dan melihat hasil uji t pada tabel 4.7, bisa disimpulkan bahwa Debt 

to Equity Ratio (DER) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,273 lebih besar 

dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 ditolak. Dapat diartikan bahwa 

Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Harga Saham. 

Hal ini dikarenakan sebagian investor hanya menganggap bahwa 

perusahaan yang memiliki prospek keberanian yang baik untuk 

menggunakan hutang yang tinggi dalam struktur modalnya, maka proporsi 

hutang yang semakin tinggi akan menyebabkan fixed payment yang tinggi 

dan akan menimbulkan risiko kebangkrutan atau terlikuidasi. 

Teori agensi yang diungkapkan Brealey dan Myers dalam Kennedy 

(2010) bahwa perusahaan akan meningkatkan utang manakalah 

penghematan pajak lebih besar daripada pengorbanannya, dan penggunaan 

hutang tersebut akan berhenti manakala terjadi keseimbangan antara 

penghematan dan pengorbanan akibat penggunaan utang tersebut. Model 

trade-off mengasumsikan bahwa struktur modal merupakan hasil trade-off 
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dari keuntungan pajak dengan menggunakan hutang dengan biaya yang 

akan timbul sebagai akibat penggunaan hutang. 

Hasil penelitian tidak sesuai dengan penelitian dari Munira, Merawati, 

dan Astuti (2018) tetapi mendukung penelitian dari Pratiwi, Miftahuddin, 

dan Amelia (2020) menunjukkan hasil bahwa Debt to equity ratio (DER) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

3.2.4. Pengaruh Price to Book Value (PBV) terhadap Harga Saham  

Berdasarkan uji t dari hipotesis keempat (H4) yaitu Price to Book Value 

(PBV). Dan melihat hasil uji t pada tabel 4.7, bisa disimpulkan bahwa Price 

to Book Value (PBV) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima. Dapat diartikan bahwa 

Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap Harga Saham. 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku 

saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini akan memberikan 

gambaran bahwa semakin tingginya harga saham perusahaan menunjukkan 

semakin baiknya kinerja perusahaan. PBV mencerminkan tingkat 

keberhasilan manajemen perusahaan dalam menjalankan perusahaan, 

mengelola sumber daya yang tercermin pada harga saham pada akhir tahun. 

Semakin tinggi nilai PBV tentuya akan memberikan harapan para investor 

untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Semakin besar PBV yang 

dicapai perusahaan terus naik maka kan menarik minat investor terus 

menambah sahamnya keperusahaan. 

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (manajemen 

perusahaan) dan principal (pemegang saham). Hubungan antara agen dan 

prinsipal biasanya dalam situasi asimetri informasi. Hal ini dapat terjadi 

karena disebabkan oleh adanya pihak yang mempunyai informasi lebih 

(agen) dibandingkan dengan pihak lain (prinsipal). Agen lebih banyak 

memperoleh informasi karena berhubungan langsung dengan operasional 

perusahaan. Dengan asumsi individu mempunyai kepentingan untuk dirinya 

sendiri, maka dengan adanya asimetri informasi akan mendorong agen 

menyembunyikan informasi yang tidak dimiliki oleh prinsipal. Untuk 
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mengurangi kesempatan pihak agen melakukan tindakan yang merugikan 

prinsipal, ada dua cara yang harus dilakukan yaitu prinsipal melakukan 

pengawasan (monitoring) dan agen sendiri melakukan pembatasan atas 

tindakan-tindakannya.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Irnawati dan Suryanto (2020) 

menunjukkan hasil bahwa Price to Book Value (PBV) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Harga Saham.   

3.2.5. Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham 

Berdasarkan uji t dari hipotesis kelima (H5) yaitu Earning Per Share (EPS). 

Dan melihat hasil uji t pada tabel 4.7, bisa disimpulkan bahwa Earning Per 

Share (EPS) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa H5 diterima. Dapat diartikan bahwa Earning 

Per Share (EPS) berpengaruh terhadap Harga Saham. 

  EPS menggambarkan mengenai keuntungan yang akan diperoleh 

investor atas jumlah saham yang dimilikinya sesuai dengan hasil yang telah 

diraih perusahaan. Hasil EPS yang besar akan menunjukan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih seteah pajak 

semakin meningkat, dengan meningkatnya laba bersih setelah pajak yang 

dihasilkan oleh perusahaan maka total return yang diterima oleh para 

pemegang saham juga semakin meningkat.  

Menurut Jensen dan Meckling dalam (Alfian, 2013) teori agensi ini 

menyatakan bahwa adanya pemisahan antara prinsipal dan agen akan 

memunculkan permasalahan agensi karena pihak-pihak tersebut akan selalu 

berusaha untuk memaksimalisasikan fungsi utilitasnya masing-masing. Bisa 

dikatakan teori ini mengindikasikan bahwa pihak-pihak prinsipal dan agen 

memiliki kepentingan mereka sendiri. Dengan gambaran pihak prinsipal 

mementingkan hasil keuangan perusahaan atas dasar pengembalian uang 

investasi di dalam perusahaan, sedangkan pihak agen mementingkan timbal 

balik seperti kompensasi atau bonus atau tambahan lain yang bisa terjadi 

dalam hubungan keagenan. 
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Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Sulistiawati, Sjahruddin, dan 

Tahir (2020) menunjukkan hasil bahwa Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, 

bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio, 

Return On Invesment, Debt to Equity Ratio, Price to Book Value dan 

Earning Per Share terhadap Harga Saham pada perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2017 sampai 2019. Dari hasil analisis regresi dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap Harga Saham. Maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. 

2) Return On Invesment (ROI) berpengaruh terhadap Harga Saham. Maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. 

3) Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Harga Saham. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. 

4) Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap Harga Saham. Maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima. 

5) Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap Harga Saham. Maka 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima. 

4.2. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1) Menggunakan rentang waktu yang relatif pendek yaitu 3 tahun. Sehingga 

kurang mampu menggambarkan kondisi perusahaan sesungguhnya jika 

menggunakan rentang waktu yang lebih panjang. 

2) Fokus penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonenesia dan 
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perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tidak terdaftar tidak 

dimasukkan sebagai sampel penelitian. 

3) Variabel hanya terbatas seperti Current Ratio, Return On Invesment, 

Debt to Equity Ratio, Price to Book Value dan Earning Per Share 

digunakan sebagai pengaruh terhadap Harga Saham. Sehingga 

faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi Harga Saham, tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

4.3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan, saran yang 

dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode waktu yang 

dapat diperbarui di masa mendatang sehingga akan menunjukkan hasil 

terbaru dan berkesinambungan. 

2) Diharapkan menggunakan rentang waktu yang lebih lama daripada 

penelitian sebelumnya, sehingga mampu menunjukkan tingkat akurasi 

hasil yang maksimal. 

3) Dapat menggunakan sampel yang diperbarui seiring dengan beberapa 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang mencatatkan dan 

penghapusan saham pada daftar di Bursa Efek Indonesia. 

4) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mampu menambahkan 

variabel-variabel lain di luar variabel penelitian ini agar menghasilkan 

perspektif baru bagi penelitian lain di masa mendatang. 
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