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MOTTO 

 

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka kerjakanlah 

urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah SWT kamu 

mengharap ” 

(QS. Asy-Syarh) 

“ Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zaarah pun, niscaya dia akan 

melihat balasannya ” 

(QS. Az-Zalzalah: 7) 

Optimisme adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang 

bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan 

(Hellen Keller) 

Tidak masalah seberapa lambat kau berjalan asalkan kau tidak berhenti 

(Confucius) 

Jangan jadikan keterbatasan sebagai penghalang bagi kita untuk meraih 

kesuksesan 

Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. 
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ABSTRAK 

 

DEVITA ASTASASI LUKITA, NIM. 1622100028. Program Studi 

Akutansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur 

Sub Sektor Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh variabel 

current ratio, debt to equity ratio (DER), return on equity (ROE), dan earning per 

share (EPS) terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil 

dan garmen yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan manufaktur sub 

sektor tekstil dan garmen dengan laporan keuangan sebanyak 42 observasi yang 

terdaftar di BEI tahun 2016-2018.  

Pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh 

dari situs resmi BEI (www.idx.co.id). Analisis yang digunakan pada penelitian ini 

adalah regresi linier berganda.  

Hasil dari uji t menyatakan bahwa DER dan EPS berpengaruh negatif 

terhadap harga saham. Sedangkan current ratio dan ROE tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. Adjusted R2 sebesar 26,6% menyatakan harga saham yang 

dapat dijelaskan oleh current ratio, DER, ROE, dan EPS. Sedangkan sisanya 

73,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti. 

 

Kata kunci: current ratio, DER, ROE, EPS, dan harga saham 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/


 
 

xv 
 

ABSTRACT 

 

 

 DEVITA ASTASASI LUKITA, Student Number 1622100028. 

Accounting Study Program, Faculty of Economics. Widya Dharma University, 

Klaten. Essay. Factors That Affect Stock Prices (Empirical Study of 

Manufacturing Companies in the Textile and Garment Sub Sector Listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2016-2018). 

 

 This study aims to examine whether there is an effect of the current ratio 

variable, debt to equity ratio (DER), return on equity (ROE), and earnings per 

share (EPS) on stock prices in textile and garment sub-sector manufacturing 

companies listed on the Stock Exchange in the year 2016-2018. This study uses a 

quantitative method with a total sample of 15 manufacturing companies in the 

textile and garment sub-sector with a financial report of 42 observations listed on 

the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018.  

Sampling using a purposive sampling method. The data used in this study 

are secondary data obtained from the IDX official website (www.idx.co.id). The 

analysis used in this study is multiple linear regression.  

The results of the t test stated that DER and EPS had a negative effect on 

stock prices. While the current ratio and ROE have no effect on stock prices. 

Adjusted 𝑅2 of 26.6% stated the share price which can be explained by the 

current ratio, DER, ROE, and EPS. While the remaining 73.4% is influenced by 

other factors outside the variables studied.  

Keywords: current ratio, DER, ROE, EPS, and stock prices.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring pesatnya perkembangan dunia perindustrian saat ini, banyak 

negara memperhatikan pasar modal karena memiliki peranan yang penting 

sebagai penguat ketahanan ekonomi suatu negara. Pasar modal (capital 

market) merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan 

sekuritas (Tandelilin, 2010). Pasar modal memiliki dua peranan penting 

dalam perekonomian suatu negara yaitu sebagai sarana pendanaan usaha 

perusahaan, dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menanamkan modal 

pada instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. 

Perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen adalah salah 

satu sub sektor yang bertahan sampai saat ini, karena pakaian tetap menjadi 

kebutuhan utama bagi masyarakat. Perusahaan manufaktur ini dipilih karena 

tekstil dan garmen sebagai perusahaan yang memproduksi suatu barang dari 

bahan baku menjadi barang jadi sehingga membutuhkan modal yang tidak 

sedikit untuk menjaga kelancaran produksi dan keputusan investasi. 

Kementrian Perindustrian menyatakan bahwa ekspor industri tekstil dan 

garmen nasional mencapai USD 12,4 M pada tahun 2017 atau naik sebesar 

6% dibanding tahun 2016 yang mencapai USD 11,8 M (Saputra, 2018). 
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Ekspor industri tekstil dan garmen pada tahun 2018 sekitar USD 13,22 M 

dengan kenaikan sebesar 8,73% dan telah menyerap tenaga kerja sebesar 3,6 

juta orang (Wardani, 2019). Daya saing yang tinggi dalam industri tekstil dan 

garmen tidak terlepas dari beberapa aspek penentu diantaranya adalah 

kualitas sumber daya manusia, kualitas produk, inovasi, teknologi yang 

digunakan, dan dana yang mendukung agar tercapainya kelangsungan 

perusahaan di masa mendatang. Perusahaan tekstil dan garmen dapat 

mempergunakan pasar modal sebagai alternatif sumber dana untuk modal 

perusahaan. 

Sebelum menanamkan modalnya, investor memiliki ketentuan 

tersendiri dalam menilai suatu investasi. Harga saham merupakan faktor yang 

terpenting bagi pelaku pasar modal, karena perubahan harga saham dapat  

mempengaruhi keuntungan para investor dan citra suatu perusahaan. Apabila 

harga saham mengalami peningkatan maka para investor akan mendapatkan 

keuntungan berupa selisih peningkatan harga saham maupun dividen yang 

akan diterima. Peningkatan suatu harga saham juga akan membuat 

perusahaan lebih mudah mendapatkan modal karena citra perusahaan yang 

baik bagi investor. Harga saham menurut Jogiyanto (2008) merupakan harga 

yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh permintaan 

dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Permintaan dan 

penawaran investor dipengaruhi oleh berbagai macam informasi khususnya 

laporan keuangan sebagai sumber untuk investasi. 
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Bagi investor, analisis laporan keuangan mempunyai tujuan untuk 

menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi sebuah informasi yang 

bersifat signifikan terhadap kondisi keuangan dalam proses pengambilan 

keputusan yang tepat (Harahap, 2009). Selain itu, faktor fundamental 

perusahaan memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. 

Penilaian saham secara akurat yang mampu meminimalkan risiko dan 

membantu investor mendapatkan keuntungan yang wajar. Faktor fundamental 

terdiri dari rasio-rasio keuangan. 

Beberapa penelitian tentang harga saham sebelumnya menggunakan 

berbagai macam variabel seperti: current ratio, DER, ROE, EPS, dan variabel 

lainnya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suryawan (2017) 

menyimpulkan bahwa current ratio terbukti tidak memiliki pengaruh 

terhadap harga saham indeks LQ 45 di BEI Periode 2013-2015. Tetapi 

berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Kundiman (2016) 

menyimpulkan bahwa current ratio berpengaruh terhadap harga saham 

Indeks LQ 45 di BEI Periode 2010-2014. Perbedaan hasil penelitian ini 

membuat pengaruh current ratio terhadap harga saham menarik untuk 

dilakukan penelitian kembali. 

Current ratio merupakan perbandingan antara jumlah aktiva lancar 

dengan hutang lancar. Rasio ini sebagai indikator penilaian aset lancar (yang 

segera dapat dijadikan uang) untuk memenuhi kewajiban jangka pendek 

(Munawir, 2007). Semakin besar current ratio menunjukkan bahwa besarnya 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya terutama 
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modal kerja yang penting untuk menjaga kinerja perusahaan yang pada 

akhirnya mempengaruhi harga saham. 

Tingkat risiko suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

hutangnya dengan menggunakan modal sendiri juga digunakan dalam 

mempertimbangkan keputusan para penanam modal untuk berinvestasi. 

Dengan rasio Debt to Equity Ratio (DER) untuk mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam menutup sebagian atau seluruh hutangnya. Sebelumnya 

telah dilakukan penelitian oleh Wardani (2016) menyimpulkan bahwa DER 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan real estate dan property di 

BEI Tahun 2010-2013. Tetapi berbeda hasil dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ariyanti (2016), Azhari (2016), Dewi (2016), Suryawan 

(2017), dan Septiany (2018) menyimpulkan bahwa DER tidak berpengaruh 

terhadap harga saham indeks LQ 45 di BEI. Perbedaan hasil penelitian ini 

membuat pengaruh DER terhadap harga saham menarik untuk dilakukan 

penelitian kembali. 

Menurut Fahmi (2012) Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang 

digunakan untuk menguji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan 

sumber daya yang dimiliki untuk dapat memberikan laba atas ekuitas yang 

dimiliki. Semakin tinggi nilai ROE, tentunya akan menarik minat para 

investor untuk berinvestasi pada perusahaan bersangkutan karena 

menunjukkan perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik dan 

akibatnya harga saham akan ikut tinggi. Berdasarkan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Azhari (2016) menyimpulkan bahwa ROE berpengaruh 
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terhadap harga saham perusahaan property dan real estate yang go public di 

BEI. Tetapi berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Kundiman 

(2016) menyimpulkan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham 

indeks LQ 45 di BEI Periode 2010-2014. 

Earning per Share (EPS) merupakan rasio yang digunakan untuk 

menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba 

untuk perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS merupakan kabar baik bagi para 

pemegang saham karena semakin besar laba yang akan diperoleh para 

pemegang saham tersebut. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Dewi (2016) menyimpulkan bahwa EPS berpengaruh terhadap harga saham 

Indeks LQ 45 di BEI. Tetapi berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tyas (2016) menyimpulkan bahwa EPS tidak berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan telekomunikasi di BEI Periode 2012-2014. 

Perbedaan hasil penelitian ini membuat pengaruh EPS terhadap harga saham 

menarik untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggabungkan beberapa variabel penelitian-penelitian sebelumnya yang 

temuannya tidak konsisten. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik dengan mengambil judul: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor 

Tekstil dan Garmen yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah current ratio berpengaruh positif terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di 

BEI tahun 2016-2018? 

2. Apakah debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar 

di BEI tahun 2016-2018? 

3. Apakah return on equity berpengaruh positif  terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di 

BEI tahun 2016-2018? 

4. Apakah earning per share berpengaruh positif terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar 

di BEI tahun 2016-2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah current ratio berpengaruh positif terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang 

terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 
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2. Untuk menguji apakah debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen 

yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 

3. Untuk menguji apakah return on equity berpengaruh positif terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen 

yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 

4. Untuk menguji apakah earning per share berpengaruh positif terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen 

yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka dapat diperoleh 

manfaat dari penelitian sebagai berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan 

manufaktur sub sektor tekstil dan garmen. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat digunakan sebagai alat ukur yang optimal pada perusahaan 

manufaktur sub sektor tekstil dan garmen di masa mendatang dalam 

pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan kinerja perusahaan, 

sehingga perusahaan mencapai tujuan secara maksimal.  
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2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat bantu 

kepada investor dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan 

dalam investasi saham pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan 

garmen. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan 

referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh 

current ratio, debt to equity ratio, return on equity, dan earning per 

share terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor 

tekstil dan garmen. 

4. Bagi Penulis 

Dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku 

perkuliahan, sehingga diharapkan sangat berguna di kemudian hari.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

 Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian mengenai 

Pengaruh Current ratio, Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity 

(ROE), dan Earning per Share (EPS), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut ini. 

1. Current ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI tahun 

2016-2018. Tinggi rendahnya nilai current ratio tidak berpengaruh 

terhadap peningkatan maupun penurunan harga saham. Current ratio 

yang tinggi belum tentu menjamin perusahaan dalam kondisi baik. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan kurang mampu mengalokasikan aset 

lancar dengan efektif. Sebaliknya, current ratio yang rendah 

mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu Wardani (2016), Suryawan (2017), dan Mariani (2018). 

2. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar 

di BEI tahun 2016-2018. Meningkatnya nilai DER akan mengakibatkan 

penurunan harga saham. Hal ini dikarenakan jumlah hutang lebih besar 
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dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi penggunaan hutang, 

maka semakin besar beban yang ditanggung perusahaan. Tingginya nilai 

DER menyebabkan minat investor menjadi berkurang dalam 

menanamkan modal dan berdampak pada penurunan harga saham. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Mariani (2018) 

dan Anah (2018). 

3. Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di  

BEI tahun 2016-2018. Tinggi rendahnya nilai ROE tidak berpengaruh 

terhadap peningkatan maupun penurunan harga saham. ROE hanya 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

dengan investasi para pemilik, namun kurang menggambarkan 

perkembangan dan prospek perusahaan sehingga para investor tidak 

terlalu memperhitungkan ROE sebagai pertimbangan investasinya. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Kundiman 

(2016), Ariyanti (2016), dan Tyas (2016). 

4. Earning per Share (EPS) berpengaruh negatif terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen di BEI tahun 2016-

2018. Menurunnya nilai EPS akan mengakibatkan meningkatnya harga 

saham. Hal ini dikarenakan perubahan penggunaan hutang dapat 

mempengaruhi EPS.  Apabila suatu perusahaan kurang baik dalam 

pengelolaan penggunaan hutang, maka akan berdampak pada penurunan 

laba perlembar saham yang dibagikan kepada investor walaupun harga 



57 
 

 
 

saham tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yaitu Rahmadewi (2018). 

5. Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa besarnya 

adjusted R2 adalah 0,266 yang artinya 26,6% variabel harga saham dapat 

dijelaskan oleh empat variabel independen yaitu current ratio, Debt to 

Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE), dan Earning per Share 

(EPS). Sedangkan sisanya 73,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B. SARAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan diatas, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Bagi Perusahaan 

  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan manajemen. Secara parsial hanya variabel Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Earning per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen. Perusahaan 

sebaiknya mengontrol tingkat kewajiban perusahaan sehingga nilai Debt to 

Equity Ratio (DER) tetap rendah dan meningkatkan kinerja keuangan 

untuk memaksimalkan laba per lembar saham. Upaya ini sebaiknya 

dilakukan perusahaan untuk menjaga kepercayaan para investor. 
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2. Bagi Investor  

Investor dapat memperhatikan variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

dan Earning per Share (EPS) yang terbukti berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen. Kedua rasio 

tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan harga saham. Apabila 

Debt to Equity Ratio (DER) naik, maka harga saham turun sedangkan 

apabila Earning per Share (EPS) turun, maka harga saham naik. Sehingga 

diharapkan para investor lebih mencermati kedua rasio tersebut untuk 

dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Hasil analisis regresi pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil 

dan garmen yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 diperoleh R-

Square sebesar 26,6% artinya masih terdapat 73,4% harga saham 

dijelaskan oleh variabel lain, selain yang dipakai dalam penelitian 

ini. Sehingga bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah 

variabel independen lain yang dapat memberikan pengaruh yang 

lebih signifikan dalam melakukan penelitian terhadap harga saham 

supaya hasil yang didapat lebih baik. 

b.  Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang 

lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai 

sektor maupun sub sektor yang terdaftar di BEI. Jadi tidak hanya 
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terbatas pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen 

saja. 

c. Peneliti selanjutnya disarankan memperpanjang periode penelitian 

untuk mengetahui konsistensi dari pengaruh variabel-variabel 

independen tersebut terhadap harga saham perusahaan. 

 

4. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan 

pengetahuan tentang adanya pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Earning per Share (EPS) terkait faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

saham pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen. 
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