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ABSTRAKSI 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Determinan Laporan 

Keuangan Terhadap Harga Saham PT. Unilever Indonesia, Tbk (UNVR) Tahun 

2011-2019.  

Metodologi penelitian yang digunakan metode kuantitatif dengan data cross 

section dan data primer yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan PT 

Unilever Indonesia, Tbk yang telah dipublikasikan dan diakses melalui website 

Bursa Efek Indonesia www.idx.go.id dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk uji 

hipotesis t-statistik dan f-statistik dengan terlebih dahulu melakukan uji normalitas, 

uji asumsi klasik.  

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial semua variabel Current Ratio 

(CR), Quick Ratio (QR), dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Harga Saham. Secara simultan variabel bebas Current Ratio 

(CR), Quick Ratio (QR), dan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap Harga Saham. Koefisiensi determinasi menunjukkan angka 

sebesar 86.04% memperlihatkan bahwa Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), dan 

Debt to Equity Ratio (DER) mampu menjelaskan variasi naik turunnya Harga 

Saham sebesar 86.04%, sedangkan sisanya sebesar 13.96% dipengaruhi oleh 

variabel bebas lainnya. 

 

 

Kata kunci : Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), Debt to Equity Ratio (DER) 

dan Harga Saham. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal adalah salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dananya sehingga dapat beroperasi 

dalam skala yang lebih besar, dan selanjutnya akan meningkatkan pendapatan  

perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. 

Orang yang menanamkan dananya di pasar modal atau investor perlu 

memiliki sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika harga saham 

agar dapat mengambil keputusan tentang saham perusahaan yang layak  di 

investasikan. Dalam kegiatan analisis dan memilih saham, para investor 

memerlukan informasi-informasi  yang relevan dan memadai melalui laporan 

keuangan perusahaan.  

Harga saham juga mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Jika 

perusahaan mencapai prestasi yang baik, maka saham tersebut akan banyak di 

minati oleh investor. Prestasi yang dicapai perusahaan dapat dilihat dalam 

laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan (emiten). Emiten 

berkewajiban mempublikasikan  laporan keuangan pada periode tertentu. 

Laporan keuangan ini sangat berguna bagi investor membantu dalam 

mengambil keputusan investasi, seperti menjual, membeli atau menanam 

saham. Laporan keuangan dapat dianalisis melalui rasio-rasio keuangan. 

Rasio keuangan merupakan faktor fundamental dari perusahaan yang dapat 
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menjelaskan kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan perusahaan. Melalui 

rasio-rasio keuangan kita dapat membuat perbandingan yang berarti dalam 

dua hal. Pertama, kita bisa membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan 

dari waktu kewaktu untuk mengamati kecenderungan (Trend) yang sedang 

terjadi. Kedua, kita bisa membandingkan rasio keuangan sebuah perusahaan 

dengan perusahaan lain yang masih bergerak dalam industri yang relatif sama 

dengan periode tertentu. Rasio yang biasanya digunakan dalam penilaian 

perusahaan oleh  seorang investor adalah rasio profitabilitas, rasio 

solvabilitas, dan rasio pasar. 

Rasio-rasio yang digunakan didalam penelitian ini meliputi rasio 

likuiditas (CR dan QR), solvabilitas (DER). Aset likuiditas (liquid assets) 

merupakan yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversi 

dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku, suatu analisis 

likuiditas penuh membutuhkan penggunaan anggaran kas, tetapi dengan 

menghubungkan kas dan aset lancar lainnya dengan kewajiban lancar, 

analisis rasio, memberikan ukuran likuiditas yang cepat dan mudah 

digunakan. Rasio solvabilitas yaitu rasio yang berfungsi mengukur sejauh 

mana perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini mempunyai beberapa 

implikasi salah satunya yaitu kredit mengharapkan dana yang disediakan 

pemilik perusahaan sebagai margin keamanan bila pemilik hanya 

menyediakan sebagian kecil modalnya maka risiko bisnis sebagian besar 

ditanggung oleh kreditur dan sering digunakan untuk memprediksi harga 

saham dan seberapa tingkat return saham tersebut.  
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Semakin baik kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-

rasionya maka semakin tinggi return saham perusahaan. Jika kondisi 

ekonomi baik, maka refleksi harga saham akan baik pula. Selain itu, naik dan 

turunnya kinerja keuangan perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang 

akan direspon Investor di pasar modal dalam mempengaruhi harga pasar 

saham.  

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Sesuai dengan latar belakang diatas, penelitian ini berusaha 

mengungkapkan pengaruh Current Ratio (CR),  Quick Ratio (QR), dan Debt 

to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham PT. Unilever Indonesia, Tbk 

(UNVR) Tahun 2011-2019, sebagai masalah utama yang ingin dijawab dalam 

penelitian ini ialah berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham PT. 

Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2011-2019?. 

2. Bagaimana pengaruh Quick Ratio (QR) terhadap Harga Saham PT. 

Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2011-2019?. 

3. Bagaimana pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham 

PT. Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2011-2019?. 

4. Bagaimana Current Ratio (CR),  Quick Ratio (QR), dan Debt to Equity 

Ratio (DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Harga Saham PT. 

Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2011-2019?. 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham 

PT. Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2011-2019 ; 

2. Untuk mengetahui pengaruh Quick Ratio (QR) terhadap Harga Saham PT. 

Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2011-2019 ; 

3. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga 

Saham PT. Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2011-2019 ; 

4. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR),  Quick Ratio (QR), dan 

Debt to Equity Ratio (DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Harga Saham PT. Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2011-2019; 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan bagi perusahaan dalam menjaga kinerja keuangannya agar dapat 

terus berperan sebagai lembaga intermediasi dalam perkembangan 

perekonomian di Indonesia. 

2. Bagi Penulis 

Penulis sendiri dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan yang 

baru, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir lebih maju 
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melalui penelitian pengaruh Current Ratio (CR),  Quick Ratio (QR), dan 

Debt to Equity Ratio (DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Harga Saham PT. Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2011-2019. 

3. Bagi Peneliti Lain. 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi peneliti lain atau 

perusahaan/emiten untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR),  

Quick Ratio (QR), dan Debt to Equity Ratio (DER) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Harga Saham PT. Unilever Indonesia, Tbk Tahun 

2011-2019. 

4. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun 

referensi bagi investor yang berminat berinvestasi dan menanamkan 

dananya terkhusus pada saham Unilever, namun tidak ada jaminan 

portofolio yang akan diperoleh investor di masa depan akan tetap sama. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Pasar Modal 

Undang-undang pasar modal No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang di terbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek”. (Sinaga, 2014:109). Menurut Fahmi 

(2012:55) pengertian pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak 

khususnya perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan 

tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai 

tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan. Menurut 

Tandelilin (2017:25) pengertian pasar modal adalah pertemuan antara 

pihak yang memiliki kelebihan dana dengan cara memperjual-belikan 

sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga dapat diartikan sebagai 

pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur 

lebih dari satu tahun, seperti saham, obligasi, dan reksa dana. 

Instrumen di pasar modal indonesia, yaitu : 

1) Saham  

Menurut Fahmi (2012:81) Saham adalah tanda bukti penyertaan 

kepemilikan modal /dana pada suatu perusahaan. Kertas yang 
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tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti 

dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap 

pemegangnya. Persediaan yang siap untuk dijual. Pengertian menurut 

Tendelilin (2012:32) bahwa saham biasa menyatakan kepemilikan 

suatu perusahaan. saham biasa adalah sertifikat yang menunjukkan 

bukti kepemilikan suatu perusahaan. apabila seorang investor 

memiliki 1 juta lembar, maka ia memiliki 1% perusahaan tersebut. 

Dilihat dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, 

saham dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Saham Biasa (Common Stock), Merupakan jenis efek yang 

menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap pembagian 

deviden, dan hak atas harta kekayaan perusahaan 

apabilaperusahaan tersebut dilikuidasi. Saham ini paling sering 

dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari 

masyarakat. 

b.  Saham Preferen (Preferred Stocks), Merupakan saham yang 

memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, 

diberikan hak untuk mendapatkan deviden dan atau bagian 

kekayaan pada saat perusahaan dilikuidasi lebih dahulu dari 

saham biasa. (Tandelilin, 2017:36) 

2) Obligasi, Obligasi merupakan sertifikat atau surat berharga yang berisi 

kontrak antara investor sebagai pemberi dana dengan penerbitnya 

sebagai peminjam dana. Penerbit obligasi mempunyai kewajiban 
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kepada pemegangnya untuk membayar bungan secara reguler sesuai 

jadwal yang telah ditetapkan sertsa melunasi kembali pokok pinjaman 

pada saat jatuh tempo. (Tandelilin, 2017:40) 

3) Instrumen derivatif , Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek 

“utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan 

dapat berarti turunan langsung dari efek “utama” maupun turunan 

selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai 

atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain 

ini disebut underlying assets. Dalam dunia keuangan (finance), 

derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran 

pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang 

menjadi “acuan pokok” atau juga disebut “produk turunan” 

(underlying product); daripada memperdagangkan atau menukarkan 

secara fisik atau aset, pelaku pasar membuat suatu masa yang akan 

datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. (Dewi 

dan Vijaya, 2018:118) 

4) Bukti Right, Menurut Undang-Undang Pasar Modal, bukti right 

didefinisikan sebagai hak memesan efek terlebih dahulu pada harga 

yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Bukti right diterbitkan 

melalui  penawaran umum terbatas (right issue), dimana perusahaan 

tidak menjual saham barunya kepada masyarakat umum melainkan 

menawarkannya kepada para pemegang sahamnya dengan maksud 

untuk menjaga proporsi kepemilikan. (Tandelilin 2017:37) 
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5) Waran, Adalah sertifikat terbitan perusahaan yang mewakili sebuah 

opsi untuk membeli sejumlah tertentu lembar saham pada harga 

tertentu sebelum tanggal  yang ditentukan. (Fahmi 2013:109) 

6) Reksadana, Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun 

dana dari masyarakat yang berminat berinvestasi untuk selanjutnya 

diinvestasikan dalam portofolio efek (macam-macam bentuk dan 

kombinasi investasi seperti deposito, obligasi, saham, valas, dan lain-

lain) oleh manajer investasi. (Hermuningsih 2012:94) 

2. Rasio Keuangan 

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang 

mempuyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Misalnya 

antara Utang dan Modal, antara Kas dan Total Aset, Harga Pokok 

Produksi dengan total penjualan, dan sebagainya. Teknik ini sangat lazim 

digunakan para analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan. Rasio 

keuangan itu bisa banyak sekali. 

Perbedaan jenis perusahaan dapat menimbulkan perbedaan rasio-

rasio yang penting. Misalnya rasio ideal mengenai likuiditas untuk bank 

tidak sama dengan rasio pada perusahaan industri, perdagangan, atau jasa. 

Oleh karenanya, di dalam laporan mengenai average industry ratio di 

Amerika perusahaan yang menerbitkannya membagi-bagi rasio menurut 

jenis perusahaan bahkan menurut sub-sub industri. (Harahap, 2013:297) 
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3. Rasio Likuiditas 

 Aset likuid (liquid assets) merupakan yang diperdagangkan di 

pasar aktif sehinggadapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga 

pasar yang berlaku, suatu analisis likuiditas penuh membutuhkan 

penggunaan anggaran kas, tetapi dengan menghubungkan kas dan aset 

lancar lainnya dengan kewajiban lancar, analisis rasio, memberikan ukuran 

likuiditas yang cepat dan mudah digunakan. 

a. Rasio lancar 

Rasio likuiditas yang utama adalah rasio lancar (current 

ratio) yang dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban 

lancar, seperti dinyatakan berikut ini:  

Rumus = CR = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟  

  𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 
b. Quick ratio atau Acid test 

Rasio likuiditas yang kedua yang sering digunakan adalah 

quick ratio atau Acid test yang dihitung dengan mengurangi persediaan 

dengan aset lanca, kemudian membagi sisanya dengan kewajiban 

lancar seperti dinyatakan berikut ini: 

Rumus = QR = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 - Persedian 

           𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 

 

4. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas menunjukkan proposi atas penggunaan untuk 

membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai utang berarti 

menggunakan modal sendiri 100%. Penggunaan utang itu sendiri bagi 
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perusahaan mengandung tiga dimensi (1) pemberi kredit akan 

menitikberatkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan, (2) 

dengan menggunakan utang maka apabila perusahaan mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan 

keuntungannya akan meningkatkan dan (3) dengan menguunakan utang 

maka pemilik memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian 

perusahaan. 

a. Debt Equity Ratio 

Semakin tinggi ratio ini maka semakin besar risiko yang 

dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin 

tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukkan proposi modal sendiri 

yang rendah untuk membiayai aktiva. 

Rumus = DER = Total Hutang 

       Total Modal 

 

B. KERANGKA KONSEP 

       Dari penjelasan baik teoritis maupun hasil dari penelitian–penelitian 

terdahulu maka yang menjadi  variable-variable dalam penelitian ini adalah : 

Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), dan Debt to Equity Ratio (DER) 

sebagai variable independen (bebas) dan Harga Saham sebagai variabel 

dependen (terikat). Sehingga kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Desain Penelitian 

 

                                                                  

                                                             

                                                                 

Sumber : Diolah penulis, 2020 

 

C. HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis adalah proporsi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji 

secara empiris. Proporsi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat 

dipercaya, disangkal, atau diuji kebenarannya mengenai konsep atau 

konstruksi yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Dengan 

demikian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1: Terdapat pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham PT. 

Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2011-2019 ; 

H2: Terdapat pengaruh Quick Ratio (QR) terhadap Harga Saham PT. Unilever 

Indonesia, Tbk Tahun 2011-2019 ; 

H3: Terdapat pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham 

PT. Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2011-2019 ;  

H4: Terdapat pengaruh secara bersama-sama Current Ratio (CR),  Quick Ratio 

(QR), dan Debt to Equity Ratio (DER) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Harga Saham PT. Unilever Indonesia, Tbk Tahun 2011-2019 

H2 

  

 

HARGA SAHAM 

CR (X1) 

QR (X2) 

DER (X3) 

H1 

H3 

H4 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Berdasarkan karakteristik permasalahan yang membahas pengaruh 

Current Ratio (CR),  Quick Ratio (QR), dan Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap Harga Saham PT. Unilever Indonesia, Tbk. Periode yang diteliti 

adalah tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 dengan metode penelitian yang 

digunakan adalah metode kuantitatif. 

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau deskriptif 

kuantitatif, pada prinsipnya ingin memeriksa, menerangkan, mendeskripsikan 

secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu 

peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan 

makna (meaning) dalam konteks yang sesungguhnya (natural setting). Oleh 

karena itu, semua jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif kuantitatif, 

dengan mengumpulkan data lunak (soft data), bukan hard data yang akan 

diolah dengan statistik. Tipe dan strategi yang digunakan dalam penelitian 

deskriptif  kuantitatif ini adalah menggunakan penelitian Studi Kasus (Case 

Study Research). Dimana penelitian Studi Kasus (Case Study Research) ini 

menggunakan data kuantitatif seperti angka, tabel dan persentase (Yusuf, 

2014:338). 
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B. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis sederhana yang 

bertujuan untuk mempermudah penafsiran dengan menganalisis tabel atau 

grafik. Pada analisis ini tidak ada hipotesis maupun pengujian secara 

statistik sehingga kesimpulannya hanya didasarkan pada visualisasi 

terhadap angka yang disajikan. Statistik deskriptif akan dilakukan analisis 

mean, median, standard deviasi, minimum, maksimum dan skewness dari 

setiap variabel. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan untuk 

mengetahui gambaran umum perkembangan keuntungan perusahaan PT. 

Unilever Indonesia, Tbk. serta gambaran umum yang mempengaruhinya 

selama periode 2015–2019. 

2. Regresi Data Panel 

Regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan 

data time series dengan cross section. Data semacam ini dapat diperoleh 

misalnya dengan mengamati serangkaian observasi cross section pada 

suatu periode tertentu. 

Menurut Ariefianto (2012) terdapat 2 cara untuk menyusun suatu 

struktur data yang bersifat panel, yaitu Independent Pooled Data yang 

diperoleh dengan mengambil secara random berbagai data yang diinginkan 

pada suatu set populasi yang besar dan Longitudinal Data yang diperoleh 

dengan menetapkan sejumlah sampel cross section dan kemudian 

mengikuti prilaku variabel yang diamati dari waktu ke waktu. Dalam 
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penelitian ini uji regresi data panel akan menggunakan bahasa 

pemrograman Eviews versi 8.   

a. Common Effect (PLS / OLS)  

Teknik yang digunakan dalam metode Common Effect hanya 

dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan 

hanya  menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat 

digunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam 

pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, 

dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama 

dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita 

sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan baik dari segi 

kewilayahan jelas sangat berbeda.  

b.  Fixed Effect    

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Fixed Effect. Metode dengan menggunakan variabel dummy untuk 

menangkap adanya perbedaan intersep. Metode ini mengasumsikan 

bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar 

waktu, namun intersepnya berbeda antar perusahaan namun sama antar 

waktu (time invariant). Namun metode ini membawa kelemahan yaitu 

berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada 

akhirnya mengurangi efisiensi parameter.  
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c. Random Effect  

Teknik yang digunakan dalam Metode Random Effect adalah 

dengan menambahkan variabel gangguan (error terms) yang mungkin 

saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar unit/individu. 

Teknik metode OLS tidak dapat digunakan untuk mendapatkan 

estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk menggunakan 

Metode Generalized Least Square (GLS).  

3. Pemilihan Model Regresi Penelitian 

Untuk melakukan pemilihan model yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian terhadap masing 

– masing model. Pengujian yang akan dilakukan ialah Chow test untuk 

menguji apakah metode pooled least square atau metode fixed effect yang 

akan digunakan, Hausman test untuk membandingkan antara fixed effect 

dan random effect, dan Lagrange Multiplier test untuk membandingkan 

antara metode random effect dengan pooled least square. 

a. Chow Test  

Chow test digunakan untuk menguji apakah pendekatan model 

yang digunakan common effect atau fixed effect. Dalam pengujian ini 

dilakukan hipotesa sebagai berikut: 

H0 : Model Pooled Least Square (restricted) 

H1 : Model Fixed Effect (unrestricted) 

Chow test menggunakan distribusi F dengan N-1 dan N-K 

derajat kebebasan. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau F 
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signifikan maka pendekatan yang dipakai adalah unrestricted atau 

pendekatan fixed effect atau LSDV. 

b. Uji Langrange Multiplier (LM) 

Uji signifikasi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch 

Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikasi Random Effect 

didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Adapun hipotesis 

yang digunakan adalah : 

H0 : Common Effect Model 

H1 : Random Effect Model 

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan 

degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM 

statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares maka kita 

menolak hipotesis nul, yang artinya estimasi yang tepat untuk model 

regresi data panel adalah metode Random Effect dari pada metode 

Common Effect. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai 

statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis 

nul, yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel 

adalah metode Common Effect bukan metode Random Effect.   

c. Hausman Test 

Penggunaan model fixed effect mengandung suatu unsur trade 

off yaitu hilangnya derajat kebebasan dengan memasukkan variabel 

dummy. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut: 

H0 : Random Fixed Effect  
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H1 : Fixed Effect Model 

Sebagai dasar penolakan hipotesa nol tersebut digunakan 

dengan menggunakan pertimbangan statistik chi-square. Hausman test 

dapat dilakukan dengan bahasa pemograman Eviews sebagai berikut : 

1) Jika hasil dari hausman test signifikan (Probability dari hausman, 

< ) maka H ditolak artinya fixed effect digunakan. Secara umum 

pengujian estimasi model-model data panel ini, diperlukan sebuah 

strategi. Jika tidak terdapat pelanggaran pada asumsi, maka kita 

menguji: 

a) RE vs FE (Hausman Test) 

b) PLS vs FE (Chow Test) 

2) Jika (b) Tidak Signifikan maka kita menggunakan Polled Least 

Square, jika (b) Signifikan namun (a) Tidak Signifikan maka kita 

menggunakan Random atau Fixed Effect Model. Jika keduanya 

signifikan maka kita menggunakan Fixed Effect Model. Namun 

jika (a) signifikan tetapi (b) tidak signifikan maka kita 

menggunakan Polled Least Square (PLS) 

4. Metode OLS (Ordinary Least Square) 

Menurut Ariefianto (2012 : 26), analisis regresi linier berganda 

dengan metode OLS (Ordinary Least Square) mensyaratkan pemenuhan 

beberapa asumsi (Gauss-Markov). Dalam praktiknya, sangat mungkin 

sekali satu atau lebih asumsi klasik tidak dapat dipenuhi, dengan demikian 

estimator OLS tidak lagi BLUE. Pada kasus yang ekstrem, estimator 
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dan/atau pengujian hipotesis tidak dapat dilakukan, oleh karena itu agar 

diperoleh persamaan regresi yang BLUE maka dalam penelitian ini 

dilakukan Uji Normalitas dan Uji Asumsi Klasik. 

a. Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi linier 

berganda yang digunakan dalam penelitian memiliki variabel residual 

yang berdistribusi normal, dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0: Variabel Residual pada Model Regresi yang digunakan 

berdistribusi normal 

H1: Variabel Residual pada Model Regresi yang digunakan tidak 

berdistribusi normal 

Dengan ketentuan, apabila: 

Nilai JB hitung < Chi Squares : Gagal menolak Ho  

Nilai JB hitung > Chi Squares : Menolak Ho, Menerima 

b. Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Multikolinieritas  

Uji Multikolinieritas ini digunakan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau 

dengan kata lain untuk melihat ada atau tidaknya hubungan yang 

linier antara  variabel  bebas. 

Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinieritas 

dilakukan dengan menggunakan metode koefisien korelasi antara 

variabel independen. Menurut Widarjono (2013 : 104), jika 
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koefisien korelasi antar variabel independen diatas 0.85 maka 

diduga ada multikolinieritas dalam model. Sebalik bila koefisien 

korelasi antar variabel independen dibawah 0,85 maka tidak 

terdapat gejala multikolinieritas dalam model. 

2) Uji Autokolerasi 

Banyak metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi 

masalah autokorelasi. Menurut Widarjono (2013 : 140), salah satu 

uji yang popular digunakan di dalam ekonometrika adalah metode 

yang dikemukakan oleh Durbin-Watson. Prosedur uji yang 

dikembangkan oleh Durbin-Watson menurut Widarjono (2013 : 

141) dapat dijelaskan dengan metode sederhana, jika p = 0 maka 

nilai d = 2 yang berarti tidak ada masalah autokorelasi (pada order 

pertama). 

Oleh karena itu sebagai aturan kasar (rule of thumb) jika 

nilai d ≈ 2, maka kita bisa mengatakan bahwa tidak ada 

autokorelasi baik positif maupun negatif. Jika p = +1, nilai d ≈ 0, 

mengindikasikan adanya autokorelasi positif. Bila nilai d yang 

semakin mendekati nol menunjukkan semakin besar terjadinya 

autokorelasi positif. Jika p = -1, nilai d ≈ 4, yang berarti ada 

autokorelasi negatif. 

Dengan demikian nilai d yang semakin besar mendekati 4 

maka semakin besar terjadinya masalah autokorelasi negatif.  
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3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians 

dari residual tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang  

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi 

apakah ada atau tidak gejala heteroskedastisitas dapat dideteksi 

melalui suatu metode kausal yaitu mengamati pola residual kuadrat 

pada grafik. Jika heterokedasitas ada pada model, hal ini dapat 

terlihat dengan adanya suatu pola tertentu pada grafik residual 

kuadrat (Ariefianto, 2012) 

4) Penyembuhan Masalah Autokorelasi 

Para ahli ekonometrika telah mengembangkan metode 

standar error yang konsisten bila terjadi masalah autokorelasi, 

sebagaimana masalah heteroskedastisitas. Newey, White dan 

Kenneth mengembangkan metode standar error yang konsisten 

dengan memasukkan baik masalah heteroskedastisitas maupun 

masalah autokorelasi.  

Dimana standar error yang konsisten bila terdapat unsur 

baik heteroskedastisitas maupun autokorelasi tersebut dikenal 

dengan nama Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistence 

Covariance Matix (HAC). Pada metode HAC bila terdapat masalah 
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heteroskedastisitas maupun autokorelasi, maka standar error (е) 

setelah penyembuhan akan mengalami perubahan sehingga akan 

diperoleh standar error yang konsisten pada variabel-variabel 

bebas, dengan nilai t hitung dan nilai probabilitas yang dapat 

dipercaya tingkat validitasnya. (Widarjono, 2013 : 153) 

5. Hasil Uji Analisis Regresi 

Setelah melakukan uji asumsi klasik dimana untuk memenuhi uji 

normalitas, data variabel dependen dan variabel independen dalam 

penelitian ini ditransformasikan dalam bentuk persamaan regresi berganda. 

Maka persamaan regresi linier dalam penelitian ini berubah menjadi :  

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Dimana : 

Y   = Harga saham 

β0, β1, β2, β3 = Konstanta/Slope 

X1    = Current Ratio (CR) 

X2    = Quick Ratio (QR) 

X3     = Debt to Equity Ratio (DER) 

e   = Kesalahan acak (error term) 

 

a. Pengujian Hipotesis 

1) Uji T 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel bebas dengan variabel terikatnya secara parsial. 

H0: Variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh signifikan 

secara parsial terhadap variabel dependen 

H1: Variabel independen (X) memiliki pengaruh signifikan secara 

parsial terhadap variabel dependen 
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Prosedur pengujian hipotesis untuk Uji t dengan cara 

membandingkan nilai t hitung untuk masing-masing estimator 

dengan t kritisnya dari table, dimana keputusan menolak atau gagal 

menolah H1 sebagai berikut :  

 Jika nilai t hitung > nilai t kritis (table) maka H0 ditolak atau 

menerima H1 (alternative) ; 

 Jika nilai t hitung < nilai t kritis (table) maka H0 gagal ditolak ; 

(Widarjono, 2013 : 63-65) 

2) Uji F 

 Uji F test yaitu  untuk  mengetahui  apakah variabel  bebas 

secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap 

variabel tidak bebas. Pembuktian dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai kritis, F (tabel) dengan nilai F (hitung) yang 

terdapat pada tabel analisis dƒ variance. Jika F (hitung)  lebih 

besar daripada F (tabel) maka keputusan menolak hipotesis nol 

(H0) dan menerima hipotesis alternatif (H1).  

H0: Variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap variabel dependen 

H1: Variabel independen (X) memiliki pengaruh signifikan secara 

simultan terhadap variabel dependen 

3) Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R2) adalah untuk melihat seberapa 

baik garis regresi menjelaskan datanya (goodness of fit), artinya 
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bagaimana garis regresi yang dibentuk sesuai dengan data. Jika 

semua data terletak pada regresi atau dengan kata lain semua nilai 

residual adalah nol maka kita mempunyai garis regresi yang 

sempurna (Widarjono, 2013 : 24).  

Formula untuk menghitung koefisien determinasi (R2) 

regresi berganda sama dengan regresi sederhana. Untuk itu kita 

kembali tampilkan rumusnya sebagai berikut :  

 R2 =  = =1—  

 R2 = 1—  

 R2 = 1—  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Obyek Penelitian  

1. Statistik Deskriptif  

Hasil statistik deskriptif dibawah ini akan memberikan gambaran 

umum terhadap objek penelitian yang dijadikan sampel penelitian. 

Tabel 4.1. Tabel Statistik Deskriptif 

 Harga Saham CR QR DER 

 Mean  8.809384  0.761058  7.075400  2.031388 

 Median  8.949599  0.754096  7.139064  1.907743 

 Maximum  9.321882  1.002262  9.779367  3.300769 

 Minimum  7.999679  0.605632  4.166229  1.051613 

 Std. Dev.  0.373785  0.090004  1.554347  0.602098 

 Skewness -0.731151  0.477758 -0.079358  0.400474 

 Kurtosis  2.372971  2.840113  2.068704  2.034251 

     

 Jarque-Bera  3.797241  1.407862  1.338755  2.361282 

 Probability  0.149775  0.494637  0.512027  0.307082 

     

 Sum  317.1378  27.39809  254.7144  73.12996 

 Sum Sq. Dev.  4.890023  0.283524  84.55985  12.68828 

     

 Observations  36  36  36  36 

 Sumber: Hasil olah data eviews 7, 2020 

Penjelasan diatas memberikan gambaran tentang data melalui 

statistik deskriptif diharapkan akan memberikan gambaran awal tentang 

masalah yang diteliti. Dimana statistik deskripif lebih difokuskan kepada 

nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata dan standar deviasi dari setiap 

variabel yang diteliti pada tahun 2011 sampai 2019, baik itu variabel bebas 

yang terdiri dari Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), dan Debt to Equity 

Ratio (DER), serta variabel terikatnya yaitu Harga Saham.  
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Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai 

Harga Saham selama periode pengamatan tahun 2011 sampai dengan tahun 

2019 adalah 8.809384. Nilai Harga Saham tertinggi yaitu sebesar 9.321882 

dan nilai Harga Saham terendah yaitu 7.999679. Dimana nilai standar 

deviasi dari variabel Harga Saham adalah sebesar  0.373785.  

Rata-rata nilai Current Ratio (CR) selama periode pengamatan 2011 

sampai dengan 2019 adalah 0.761058. Nilai Current Ratio (CR) tertinggi 

yaitu sebesar 9.779367 dan nilai Current Ratio (CR) terendah yaitu 

0.605632. Dimana nilai standar deviasi dari variabel Current Ratio (CR)  

adalah sebesar  0.090004.    

Rata-rata nilai Quick Ratio (QR) selama periode pengamatan 2011 

sampai dengan 2019 adalah 7.075400. Nilai Quick Ratio (QR) tertinggi 

yaitu sebesar 9.630825 dan nilai Quick Ratio (QR) terendah yaitu 4.166229. 

Dimana nilai standar deviasi dari variabel Quick Ratio (QR) adalah sebesar 

1.554347. 

Rata-rata nilai Debt to Equity Ratio (DER) selama periode 

pengamatan 2011 sampai dengan 2019 adalah 2.031388. Nilai Debt to 

Equity Ratio (DER) tertinggi yaitu sebesar  3.300769 dan nilai Debt to 

Equity Ratio (DER) terendah yaitu  1.051613. Dimana nilai standar deviasi 

dari variabel Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebesar 0.602098. 
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2. Hasil Analisis Regresi  

Setelah melakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik, maka dalam 

penelitian ini dapat menggunakan bentuk persamaan regresi berganda 

tampak pada tabel 4.2.   

Tabel 4.2. Hasil Regresi 

Dependent Variable: HARGA SAHAM  
Method: Least Squares   
Sample: 2011Q1 2019Q4   
Included observations: 36   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.15758 0.433867 23.41172 0.0000 

CR -2.900624 0.449601 -6.451553 0.0000 
QR 0.250894 0.019189 13.07489 0.0000 
DER -0.450837 0.075359 -5.982520 0.0000 

     
     R-squared 0.860415     Mean dependent var 8.809384 

Adjusted R-squared 0.847329     S.D. dependent var 0.373785 
S.E. of regression 0.146049     Akaike info criterion 0.905306 
Sum squared resid 0.682572     Schwarz criterion 0.729360 
Log likelihood 20.29551     Hannan-Quinn criter. 0.843896 
F-statistic 65.75050     Durbin-Watson stat 1.300176 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 
 Sumber: Hasil olah data eviews 7, 2020 

Dalam melakukan analisis Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), 

Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham, digunakanlah analisis 

regresi berganda, yang secara bersama-sama model regresinya adalah: 

Y (Harga Saham) = β0 + β1 (CR) + β2 (QR) + β3 (DER) + e 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel IV.5 diatas 

diperoleh koefisien  untuk  variabel  bebasnya masing-masing, Current 

Ratio (CR) = -2.900624, Quick Ratio (QR) = 0.250894 dan Debt to Equity 
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Ratio (DER) = -0.450837, dengan intersep/konstanta sebesar 10.15758. 

Sehingga dari hasil tersebut model persamaan regresi yang diperoleh adalah:  

Y (Harga Saham) = 10.15758 - 2.900624 (CR) + 0.250894 (QR) –

0.450837 (DER) + e  

Nilai konstanta sebesar 10.15758 menggambarkan bahwa apabila 

Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), dan Debt to Equity Ratio (DER) 

tidak mempengaruhi secara konstan atau pengaruhnya NOL terhadap Harga 

Saham, maka Harga Saham akan tetap bernilai 10.15758 poin.  

Hasil perhitungan dari variabel Current Ratio (CR) terlihat 

mempunyai korelasi negatif terhadap Harga Saham. Hal ini tampak jelas 

pada hasil analisa regresi dimana variabel Current Ratio (CR) sebesar               

-2.900624, menandakan adanya korelasi negatif terhadap Harga Saham, 

artinya apabila nilai Current Rasio (CR) turun sebesar 1 poin sementara 

variabel lainnya tetap, maka nilai Harga Saham juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 2.900624 poin. Demikian pula sebaliknya, apabila nilai 

Current Rasio (CR) naik sebesar 1 poin sementara variabel lainnya tetap 

maka Harga Saham juga akan mengalami penurunan sebesar 2.900624 poin.   

Hasil perhitungan variabel Quick Ratio (QR) terlihat memiliki 

korelasi yang positif terhadap Harga Saham. Hal ini tampak jelas pada hasil 

Analisa regresi dimana variabel Quick Ratio (QR) sebesar 0.250894, 

menandakan adanya korelasi positif Quick Ratio (QR) terhadap Harga 

Saham, artinya apabila nilai Quick Ratio (QR) meningkat 1 poin sementara 

variabel lainnya tetap, maka Harga Saham akan mengalami kenaikan 
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sebesar 0.250894 poin. Begitupun sebaliknya, apabila nilai Quick Ratio 

(QR) menurun sebesar 1 poin sementara variabel lainnya tetap, maka Harga 

Saham akan mengalami penurunan sebesar 0.250894 poin.        

Dari hasil perhitungan diatas, variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

terlihat mempunyai korelasi negatif terhadap Harga Saham. Hal ini tampak 

jelas pada hasil  analisa  regresi  dimana  variabel  Debt to Equity Ratio 

(DER) sebesar -0.450837, menandakan adanya korelasi negatif terhadap 

Harga Saham, artinya apabila nilai Debt to Equity Ratio (DER) naik 

sebesar 1 poin sementara variabelnya tetap, maka nilai Harga Saham akan 

mengalami penurunan sebesar 0.450837 poin. Demikian pula sebaliknya, 

apabila nilai Debt to Equity Ratio (DER) turun sebesar 1 poin sementara 

variabel lainnya tetap maka Harga Saham juga akan mengalami kenaikan 

sebesar 0.450837 poin. 

3. Pengujian Hipotesis  

a. Uji T 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui ada/atau tidaknya 

pengaruh variabel bebas dengan variabel terikatnya secara parsial. Hasil 

analisis antara variabel bebas yaitu yang terdiri dari Current Ratio (CR), 

Quick Ratio (QR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap variabel 

terikatnya yaitu Harga Saham. Dengan menggunakan program eviews 7 

diperoleh hasil perhitungan pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Uji Hipotesis (Parsial T) 

Dependent Variable: HARGA SAHAM  
Method: Least Squares   
Sample: 2011Q1 2019Q4   
Included observations: 36   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.15758 0.433867 23.41172 0.0000 

CR -2.900624 0.449601 -6.451553 0.0000 
QR 0.250894 0.019189 13.07489 0.0000 
DER -0.450837 0.075359 -5.982520 0.0000 

     
      Sumber: Hasil olah data eviews 7, 2020 

Dari hasil uji t untuk variabel Current Ratio (CR) diperoleh thitung 

sebesar -6.451553 dengan probabilitas sebesar 0.0000.  

Dengan menggunakan dasar keputusan seperti diatas, diketahui 

berdasarkan tabel distribusi t dua sisi pada df = n-k (36-4) = 32 dengan α 

= 5% diperoleh nilai ttabel sebesar 2.03693. Maka dapat disimpulkan thitung 

(-6.451553) > ttabel (2.03693), yang artinya menolak H0 dan menerima H1. 

Sehingga hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham PT. Unilever 

Indonesia Tbk Tahun 2011-2019, dapat diterima.  

Hasil perhitungan selanjutnya uji t untuk variabel Quick Ratio 

(QR) diperoleh thitung sebesar 13.07489 dengan probabilitas sebesar 

0.0000.  

Dengan menggunakan dasar keputusan seperti diatas, diketahui 

berdasarkan tabel distribusi t dua sisi pada df = n-k (36-4) = 32 dengan α 

= 5% diperoleh nilai ttabel sebesar 2.03693. Maka dapat disimpulkan thitung 

(13.07489) > ttabel (2.03693), yang artinya menolak H0 dan menerima H1. 
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Sehingga hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh Quick Ratio (QR) terhadap Harga Saham PT Unilever 

Indonesia Tbk Tahun 2011-2019, dapat diterima.   

Hasil uji t untuk variabel Debt to Equity Ratio (DER) diperoleh 

thitung sebesar -5.982520 dengan probabilitas sebesar 0.0000.  

Dengan menggunakan dasar keputusan seperti diatas, diketahui 

berdasarkan tabel distribusi t dua sisi pada df = n-k (36-4) = 32 dengan α 

= 5% diperoleh nilai ttabel sebesar 2.03693. Maka dapat disimpulkan thitung 

(-5.982520) < ttabel (2.03693), yang artinya menolak H0 dan menerima H1. 

Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga Saham PT 

Unilever Indonesia Tbk Tahun 2011-2019, dapat diterima.   

b. Uji F  

Uji F-test ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas dalam hal ini adalah Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR) dan 

Debt to Equity Ratio (DER) secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya yaitu Harga Saham. Dengan menggunakan program eviews 7 

diperoleh hasil perhitungan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Uji Hipotesis (Simultan F) 

  
  F-statistic 65.75050 

Prob(F-statistic) 0.000000 
  
  

 Sumber : Hasil olah data eviews 7, 2020 
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Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa hasil uji 

Fhitung sebesar 65.75050 dengan probabilitas sebesar 0.000000. Dasar 

pengambilan keputusan untuk uji F-test ini adalah sebagai berikut :  

H0: Tidak terdapat pengaruh Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR) dan 

Debt to Equity Ratio (DER) secara bersama–sama terhadap Harga 

Saham PT. Unilever Indonesia Tbk Tahun 2011-2019. 

H1:  Terdapat pengaruh Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR) dan Debt 

to Equity Ratio (DER) secara bersama–sama terhadap Harga Saham 

PT. Unilever Indonesia Tbk Tahun 2011-2019. 

Dengan menggunakan dasar keputusan seperti diatas, diketahui 

berdasarkan Ftabel dengan df = (k-1, n-k) = (4-1, 36-4) = 3,32 dengan α = 

5% diperoleh nilai Ftabel sebesar 2.90. Maka dapat disimpulkan Fhitung 

(65.75050) > Ftabel (2.90), yang artinya menolak H0 dan menerima H1. 

Sehingga hipotesis keempat yang diajukan bahwa terdapat pengaruh CR, 

QR dan DER secara bersama–sama terhadap Harga Saham PT Unilever 

Indonesia Tbk Tahun 2011-2019, dapat diterima.   

4. Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya adalah untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependennya 

(Nathaniel, 2008). Hasil perhitungan Koefisien Determinasi (R2) dari 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8. sebelumnya dengan menggunakan 

program eviews 7. 
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Tabel 4.5. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

  
  R-squared 0.860415 

Adjusted R-squared 0.847329 
  
  

 Sumber : Hasil olah data eviews 7, 2020 

  Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat diterangkan 

oleh model dalam persamaan ini adalah sebesar 0.860415 atau sebesar 

86.04%. Hal ini menunjukan bahwa variasi Current Rasio (CR), Quick 

Rasio (QR), dan Debt to  Euity Rasio (DER) mampu menjelaskan variasi 

naik/turunnya Harga Saham sebesar 86.04% sedangkan sisanya sebesar     

13.96% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukan 

dalam model regresi ini.       

 

B. Pembahasan 

1. Analisis Pengaruh Current Rasio (CR) terhadap Harga Saham PT. 

Unilever Indonesia Tbk Tahun 2011-2019 

Variabel Current Rasio (CR) secara parsial memiliki nilai koefisien 

korelasi yang negatif dan signifikan terhadap Harga Saham sebesar -

2.900624. Sedangkan hasil perhitungan uji t untuk variabel Current Rasio 

(CR), dimana thitung (-6.451553) > ttabel (2.03693).    

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa naiknya Current Rasio 

(CR) selama bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 

tahun 2019 memberikan pengaruh terhadap turunnya Harga Saham. Current 

Rasio (CR) adalah rasio yang memiliki manfaat yang sangat penting untuk 



34 
 

 

mengukur kemampuan perusahaan. Terutama dalam hal melunasi 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Yang mana bisa diketahui sampai 

seberapa jauh sebenarnya jumlah aktiva lancar perusahaan bisa menjamin 

utang lancarnya. 

2. Analisis Pengaruh Quick Rasio (QR) terhadap Harga Saham PT. 

Unilever Indonesia Tbk Tahun 2011-2019 

Variabel Quick Rasio (QR) secara parsial memiliki nilai koefisien 

korelasi yang positif dan signifikan terhadap Harga Saham sebesar 

0.250894. Sedangkan hasil perhitungan uji t untuk variabel Quick Rasio 

(QR), dimana thitung (13.07489) > ttabel (2.03693). 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa naik nilai Quick Rasio 

(QR) selama bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 

tahun 2019 memberikan pengaruh terhadap naiknya Harga Saham. Quick 

Rasio (QR) adalah sebuah rasio  yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar untuk 

menutupi utang lancarnya.   

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

PT. Unilever Indonesia Tbk Tahun 2011-2019 

Variabel Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial memiliki nilai 

koefisien korelasi yang negatif dan signifikan terhadap Harga Saham 

sebesar -0.450837. Sedangkan hasil perhitungan uji t untuk variabel Debt to 

Equity Ratio (DER), dimana thitung (-5.982520) < ttabel (2.03693). 
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Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa naiknya Debt to Equity 

Ratio (DER) selama bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan 

Desember tahun 2019 memberikan pengaruh terhadap turunnya Harga 

Saham. Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan 

jumlah Hutang terhadap ekuitas. Rasio  ini sering digunakan para analis dan 

para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika 

dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang 

saham. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Variabel Current Ratio (CR) secara parsial memiliki pengaruh yang negatif 

dan signifikan terhadap Harga Saham PT. Unilever Indonesia Tbk Tahun 

2011-2019. Hal ini tampak dari uji t untuk variable Current Ratio (CR), 

tampak thitung (-6.451553) > ttabel (2.03693).    

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kenaikan nilai Current 

Ratio (CR) selama bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan 

Desember tahun 2019 berdampak pada turunnya nilai Harga Saham. Current 

Rasio (CR) adalah rasio yang memiliki manfaat yang sangat penting untuk 

mengukur kemampuan perusahaan. Terutama dalam hal melunasi 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Yang mana bisa diketahui sampai 

seberapa jauh sebenarnya jumlah aktiva lancar perusahaan bisa menjamin 

utang lancarnya. 

2. Variabel Quick Rasio (QR) secara parsial memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap Harga Saham PT. Unilever Indonesia Tbk Tahun 

2011-2019. Hal ini tampak dari uji t untuk variable Quick Rasio (QR), 

tampak thitung (13.07489) > ttabel (2.03693). 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa naik nilai Quick Rasio 

(QR) selama bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 

tahun 2019 memberikan pengaruh terhadap naiknya Harga Saham. Quick 
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Rasio (QR) adalah sebuah rasio  yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar untuk 

menutupi utang lancarnya.   

3. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial memiliki pengaruh yang 

negatif dan signifikan terhadap Harga Saham PT. Unilever Indonesia Tbk 

Tahun 2011-2019. Hal ini tampak dari uji t untuk variable Debt to Equity 

Ratio (DER), tampak thitung (-5.982520) < ttabel (2.03693). 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa naiknya Debt to Equity 

Ratio (DER) selama bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan 

Desember tahun 2019 memberikan pengaruh terhadap turunnya Harga 

Saham. Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan 

jumlah Hutang terhadap ekuitas. Rasio  ini sering digunakan para analis dan 

para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika 

dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang 

saham. 

4. Variabel Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Harga Saham PT. 

Unilever Indonesia Tbk Tahun 2011-2019. Hal ini ditunjukan dengan nilai F-

test, dimana Fhitung (65.75050) > Ftabel (2.90). Dari Uji Koefisien Determinasi 

tampak bahwa variabel Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) mampu menjelaskan variasi naik/turunnya nilai Indeks 

Sektoral sebesar 0.860415 atau sebesar 86.04% sedangkan sisanya sebesar 
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13.96% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukan dalam 

model regresi ini. 

 

B. Saran 

1.  Bagi Masyarakat atau Investor 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut 

mempengaruhi Harga Saham PT. Unilever Indonesia Tbk sehingga investor 

harus menentukan batasan waktu untuk mencapai tujuan investasi. 

Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi investor yang berminat 

untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya dalam jangka pendek atau 

jangka panjang, namun tidak ada jaminan portofolio yang akan diperoleh 

investor dimasa depan akan tetap sama. 

2. Bagi Perusahaan 

Perusahaan hendaknya meningkatkan kinerja perusahaan agar 

mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan dalam industrinya dengan 

memperoleh kepercayaan dari setiap investor sehingga memudahkan untuk 

memperoleh modal dari luar perusahaan.  

3. Bagi Penelitian selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel penelitian yang 

sama dari penelitian ini, dan menyertakan data terbaru yaitu tahun 2020, lalu 

memprediksi harga saham pada perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk 

atau pada perusahaan lainnya. Peneliti selanjutnya dapat mengubah model 

penelitian dengan menambah variabel intervening atau variabel moderating. 
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Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain (rasio lain) yang 

dapat mempengaruhi harga saham. Peneliti selanjutnya dapat 

memperpanjang periode penelitian atau menambah jumlah perusahaan agar 

dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.  
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