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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM PADA SEKTOR
FINANCE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Ferdinand Napitupulu
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Email : ferdinand_napitupulu@ymail.com

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Abstrak
Sektor finance memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi
suatu negara. Sektor finance menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil via akumulasi kapital dan
inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor finance mampu memobilisasi tabungan. Mereka
menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko
rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan finance berusaha meningkatkan kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangan
untuk mencapai tujuan dalam memperoleh laba yang tinggi dalam hal ini manajer keuangan
perusahaan harus berhati-hati dalam menetapkan struktur modal perusahaan. Fenomena yang
menarik dilihat saat ini yaitu upaya yang dilakukan industri finance dalam memenangkan pangsa
pasar. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Aset, Total
Investment dan struktur modal terhadap terhadap harga saham pada Industri Finance yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian adalah Perusahaan Sektor Finance yang
tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diperoleh total sampel
sebanyak 10 Perusahaan Sektor Finance pada periode penelitian tahun 2011-2015 yaitu 50 data
yang dioberservasi. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi
linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian secara simultan
menunjukkan aset, total investment dan struktur modal secara bersama-sama berpengaruh positif
dan signifikan terhadap harga saham. Secara parsial aset tidak berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap harga saham. Total investment berpengaruh positif dan signifikan
terhadap harga saham. Struktur modal secara signifikan tidak berpengaruh positif terhadap harga
saham pada Industri Finance yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kata Kunci :Aset, Total Investment, Struktur modal dan Harga Saham

A.PENDAHULUAN
Sektor finance merupakan sektor yang

paling banyak diregulasi karena dianggap
sebagai sektor yang memiliki peranan penting
dalam perekonomian. Sektor finansial
digerakan oleh dua lembaga keuangan yaitu
lembaga perbankan yang terdiri dari bank-
bank umum dan lembaga keuangan non bank
yang terdiri dari pasar modal, lembaga
pembiayaan, pegadaian, asuransi dan dana

pensiun. Sektor keuangan berperan sebagai
lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui
akumulasi kapital dan inovasi teknologi.
Lebih tepatnya, sektor finance mampu
memobilisasi tabungan, menyediakan para
peminjam berbagai instrumen keuangan
dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal
ini meningkatkan tingkat investasi dan
akhirnya mempercepat pertumbuhan
ekonomi.
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Hubungan antara sektor finansial dan
keterbukaan perdagangan merupakan interaksi
antara sektor keuangan dan riil. Di satu sisi,
pasar keuangan yang berkembang dengan baik
merupakan keunggulan komparatif untuk sektor
industri yang sangat bergantung pada
pendanaan eksternal. Sementara di sisi yang
lain, peningkatan keterbukaan perdagangan
dapat memicu permintaan inovasi produk-
produk keuangan untuk menghadapi risiko
terkait guncangan eksternal dan persaingan
global yang dihadapi sektor perdagangan yang
semakin terbuka. Sementara itu, hubungan
antara keuangan dan keterbukaan perdagangan
terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki jalur
yang lebih kompleks. Di satu sisi, jika
peningkatan keterbukaan perdagangan
meningkatkan perkembangan sektor finansial,
hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui sektor keuangan yang memiliki peran
akumulatif dan alokatif. Sektor keuangan
menginduksi keterbukaan sektor keuangan
yang memiliki potensi untuk mendorong
pertumbu- han ekonomi. Keterbukaan sektor
perdagangan dapat menyebabkan pertumbuhan
ekonomi dengan cara meningkatkan tingkat
spesialisasi negara, atau meningkatkan inovasi
dan difusi teknologi.

Pasar modal mempunyai peranan sangat
penting dalam perekonomian suatu negara. Hal
ini dikarenakan pasar modal menjalankan
fungsi ekonomi sekaligus fungsi keuangan
(Husnan,2001). Dari sudut pandang ekonomi,
pasar modal berfungsi sebagai salah satu sistem
mobilitas dana jangka panjang yang efisien
bagi pemerintah. Melalui pasar modal
pemerintah dapat mengalokasikan dana
masyarakat ke sektor-sektor investasi yang
produktif.

Dari sudut pandang keuangan, pasar
modal berfungsi sebagai salah satu media yang
efisien untukmengalokasikan dana dari pihak-
pihak yang mempunyai kelebihan dana yaitu

investor (pemodal) ke pihak yang
membutuhkan dana yaitu perusahaan. Dengan
demikian pasar modal juga dapat diartikan
sebagai pasar untuk memperjual belikan
sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih
dari satu tahun seperti saham dan obligasi.

Beberapa kejadian alam yang terjadi
pada tahun-tahun belakangan ini dan memakan
banyak korban, baik korban jiwa maupun harta,
seperti mengingatkan kita  akan  perlunya
finance.  Bagi  setiap  anggota  masyarakat
termasuk  dunia usaha, resiko untuk mengalami
ketidak beruntungan (misfortune). Dalam
rangka mengatasi kerugian yang timbul,
mekanisme untuk berjaga-jaga yang saat ini
kita kenal sebagai financ .

Perjanjian ganti rugi antara tertanggung
dan penanggung yang aktanya disebut sebagai
polis finance. Kontrak finance sangat spesifik
karena hanya ditandatangani oleh penanggung
(perusahaan finance), tetapi mengikat pihak
tertanggung. Isi perjanjian umumnya disusun
oleh perusahaan finance menjadi sesuatu yang
baku atau standar. Isi kontrak finance di
samping memuat bahasa- bahasa hukum, juga
sangat teknis dan spesifik, di mana pada
umumnya sangat sulit untuk memahami isi
polis finance. Jangankan pihak tertanggung,
banyak pelaku dalam perusahaan perfinancean
juga kurang memahami isi kontrak.

Kebutuhan terhadap perlindungan atau
jaminan finance bersumber dari keinginan
untuk  mengatasi  ketidakpastian.fetidak pastian
mengandung  risiko yang menimbulkan
ancaman bagi setiap pihak, baik sebagai pribadi
maupun sebagai pelaku bisnis. Ketidakpastian
tersebut melahirkan kebutuhan untuk mengatasi
risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai
konsekuensi dari ketidakpastian tersebut.
Masing-masing risiko memerlukan bentuk
penangangan yang berbeda.

Banyaknya perusahaan dalam Industri
Finance dengan kondisi perekonomian saat ini
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telah menciptakan suatu persaingan antar
perusahaan. Persaingan membuat setiap
perusahaan finance berusaha meningkatkan
kinerja. perusahaan   khususnya kinerja
keuangan   untuk   mencapai   tujuan   dalam
memperoleh laba yang tinggi dalam hal ini
manajer keuangan perusahaan harus berhati-
hati dalam menetapkan struktur modal
perusahaan. Dengan adanya perencanaan yang
matang dalam menentukan struktur modal,
diharapkan perusahaan dapat meningkatkan
kinerja perusahaan dan lebih unggul dalam
menghadapi persaingan bisnis. Salah satu
upaya perusahaan untuk meningkatkan dan
mempertahankan kinerja perusahaannya adalah
mengukur kemampuan aset dalam
mempengaruhi tingkat  net income.

Dalam ruang lingkup kebijakan
makroekonomi, sektor keuangan menjadi alat
transmisi kebijakan moneter. Dengan demikian,
shock yang dialami sektor keuangan juga
mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter.
Dampak yang dihasilkan dari shock dalam
pasar keuangan terhadap transmisi kebijakan
moneter. Pertama, gejala monetization dan
sekuritization dalam bentuk inovasi produk-
produk keuangan, menyebabkan definisi,
cakupan dan perilaku jumlah uang beredar
mengalami perubahan. Gejala ini berpeluang
menciptakan ketidakstabilan hubungan antara
harga (inflasi), uang beredar dan mengurangi
kemampuan bank sentral dalam mengendalikan
besaran moneter. Kedua, semakin
berkembangnya sektor keuangan mendorong
kecenderungan terjadinya decoupling antara
sektor moneter dan sektor riil. Konsekuensinya,
kausalitas antara variabel-variabel moneter dan
berbagai variabel di sektor riil menjadi semakin
kompleks dan sulit diprediksi. Fungsi
permintaan uang yang dipergunakan sebagai
salah satu alat manajemen moneter kurang
stabil perilakunya.

Fenomena  yang  menarik  dilihat  saat
ini  yaitu  upaya  yang  dilakukan industri

finance dalam memenangkan pangsa pasar.
Masyarakat memberikan respon positif atau
negatif terhadap hasil kinerja Industri Finance
melalui berbagai laporan keuangan. Tujuan
utama perusahaan finance adalah
meningkatkan  kinerja perusahaan melalui
peningkatan kemakmuran pemilik atau para
pemegang saham (Wahidahwati, 2002). Kinerja
perusahaan dapat dilihat melalui kegiatan pasar
atau  kinerja  perusahaan  dari  ekuitasnya.
Kegiatan  pasar  merupakan  nilai  dari
kekayaan, struktur modal, dan ekuitas
perusahaan berdasarkan pencatatan historis.
Sedangkan nilai pasar merupakan presepsi
pasar yang berasal dari investor, kreditur, dan
stakeholder lain terhadap kondisi perusahaan
dan biasanya tercermin pada nilai pasar saham
perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan
memiliki nilai yang baik jika kinerja
perusahaannya juga baik. Kinerja perusahaan
dapat tercermin dari harga sahamnya. Jika
harga saham perusahaan tinggi maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja perusahaan tersebut
juga baik.

Sumber dana perusahaan finance dari
internal berasal dari laba ditahan dan depresiasi.
Sumber dana eksternal perusahaan finance
berasal dari kreditur pemenuhan kebutuhan
dana yang berasal dari para kreditur merupakan
struktur modal bagi perusahaan. Dana yang
diperoleh dari para pemilik perusahaan finance
merupakan modal sendiri. Tujuan perusahaan
finance dalam jangka panjang adalah
mengoptimalkan kinerja perusahaan dengan
meminimumkan biaya ekuitas perusahaan.
Penggunaan kebijakan struktur modal bisa
digunakan untuk menciptakan kinerja
perusahaan yang diinginkan, namun kebijakan
struktur modal juga tergantung dari
pertumbuhan perusahaan  yang juga terkait
dengan ukuran perusahaan,  artinya perusahaan
yang besar dan memiliki tingkat pertumbuhan
perusahaan yang baik relative lebih mudah
untuk mengakses ke pasar modal. Kemudahan
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ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar
relatif mudah memenuhi sumber dana dari
struktur modal melalui pasar modal.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh aset, total investment dan struktur
modal  terhadap harga saham pada Industri
Finance yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Aset
Aset adalah segala sumber daya dan

harta yang dimiliki perusahaan untuk
digunakan dalam operasinya. Suatu perusahaan
pada umumnya memiliki dua jenis aset yaitu
aset lancar dan aset tidak lancar. Struktur aset
adalah penentuan berapa besar  alokasi  untuk
masing  masing  komponen  aset,  baik  dalam
aset  lancar maupun aset tetap (Husnan, 2004).
Jadi, struktur aset merupakan susunan dari
penyajian aset dalam rasio tertentu dan laporan
keuangan, yaitu perbandingan antara aset lancer
dengan aset tetap. Aset tetap adalah kekayaan
yang dimiliki dan digunakan  untuk  beroperasi
dan  memiliki  massa  manfaat  dimasa  yang
akan datang lebih dari satu periode anggaran
serta tidak dimaksudkan untuk dijual.

Fixed Asset Ratio (FAR) atau dikenal
juga dengan tangibility asset, merupakan rasio
antara aset tetap perusahaan dengan total
asetnya. Perusahaan yang memiliki aset dalam
jumlah besar dapat menggunakan struktur
modal yang lebih besar karena memiliki aset
sebagai penjaminnya (Weston dan Copeland,
2004). Perusahaan  yang memiliki aset tetap
dalam  jumlah besar dapat menggunakan
struktur modal dalam jumlah besar hal ini
disebabkan karena dari skalanya perusahaan
besar akan lebih mudah mendapatkan akses ke

sumber dana dibandingkan dengan perusahaan
kecil, besarnya aset tetap dapat digunakan
sebagai jaminan perusahaan (Sartono,
2001).Brigham dan Houston (2011)
menyatakan bahwa suatu perusahaan yang
struktur asetnya memiliki perbandingan aset
tetap jangka panjang lebih besar akan
menggunakan struktur modal jangka panjang
lebih banyak karena aset tetap yang ada dapat
digunakan sebagai jaminan struktur modal.
Struktur aset perusahaan memiliki pengaruh
positif terhadap kebijakan struktur modal
perusahaan terutama bagi perusahaan yang
memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar.
Aset tersebut dapat dijadikan sebagai   jaminan
oleh   manajer   kepada   kreditor   sehingga
manajer   dapat memperoleh pinjaman dengan
mudah. Struktur Aset juga dapat mempengaruhi
fleksibilitas perusahaan dalam menentukan
alternatif pendanaan eksternal karena.

Investasi
Investasi (investment) adalah pengaitan

sumber-sumber dalam jangka panjang untuk
menghasilkan laba di masa yang akan datang
(Mulyadi, 2001). Investasi juga dapat
didefinisikan sebagai penanaman modal atau
pemilikan sumber-sumber dalam jangka
panjang yang akan bermanfaat pada beberapa
periode akuntansi yang akan datang. Investasi
dapat pula didefinisikan sebagai penempatan
sejumlah dana pada saat ini dengan harapan
untuk memperoleh keuntungan di masa
mendatang (Halim, 2003).

Investasi adalah menempatkan sejumlah
dana dengan harapan untuk memperoleh
tambahan atau keuntungan tertentu atas uang
atau dana tersebut. Keputusan investasi pada
dasarnya menyangkut masalah pengelolaan
dana pada suatu periode tertentu, dimana para
investor mempunyai harapan untuk
memperoleh pendapatan atau keuntungan dari
dana yang diinvestasikan selama periode
waktu tertentu. Sebelum mengambil
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keputusan investasi baru, para investor perlu
mengadakan analisa dengan cermat. Investor
mengharapkan hasil yang maksimal dengan
risiko tertentu atau hasil tertentu dengan risiko
minimal terhadap investasi yang dilakukan.
Keuntungan investasi sangat tergantung pada
banyak hal, tapi hal yang utama adalah
tergantung pada kemampuan atau strategi
penanam modal (investor) dalam membaca
keadaan dan situasi pasar yang tidak menentu

Struktur modal
Struktur modal akan menjelaskan

apakah ada pengaruh struktur modal terhadap
harga saham perusahaan. Ketika struktur modal
berubah apakah itu dari modal sendiri menjadi
hutang ataupun sebaliknya, maka terjadi
perubahan terhadap harga saham. Jika ada
pengaruh yang ditimbulkan dari hal tersebut
menunjukkan adanya pemilihan struktur modal
yang baik.

Struktur modal menurut menurut
Brealey, et.al (2007 : 6) ialah ”pilihan antara
pendanaan utang atau ekuitas”. Berdasarkan
penjelasan tersebut, struktur modal
memperlihatkan bagaimana perusahaan
menentukan modal perusahaan tersebut
dipenuhi apakah melalui pendanaan utang
ataupun modal sendiri dengan memperhatikan
kelebihan dan kekurangan yang ada sehingga
dapat ditentukan bagaiman struktur yang paling
baik bagi perusahaan.

Kerangka Konseptual
Kerangka teoritis sebagai suatu model

yang menerangkan bagaimana hubungan
suatu teori dengan faktor-faktor yang
penting yang  telah diketahui dalam suatu
masalah tertentu. Hal ini dapat digambarkan
dalam Gambar 1:

Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis
Aset, total investment dan struktur

modal berpengaruh terhadap harga saham pada
Industri Finance yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini di lakukan pada

Perusahaan Sektor Finance di Bursa Efek
Indonesia pada periode pengamatan tahun
2011-2015 dengan mengakses  data dari
website www.idx.co.id. Waktu penelitian
direncanakan mulai Oktober 2015 sampai
dengan Maret 2016.

Populasi dan Sampel
Jumlah populasi sebanyak 11

Perusahaan Sektor Finance di Bursa Efek
Indonesia.Tahun pengamatan dimulai dari
tahun 2011-2015. Pengambilan sampel yang
dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang
telah ditentukan. Beberapa kriteria pemilihan
sampel Perusahaan Sektor Finance di Bursa
Efek Indonesia sebagai berikut:
1. Perusahaan Sektor finance yang

menerbitkan laporan keuangan tiap
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tahunnya untuk tahun pengamatan 2011-
2015.

2. Perusahaan Sektor Finance yang
memperoleh net income.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel
diperoleh total sampel sebanyak 10 Perusahaan
Sektor Finance pada periode penelitian tahun
2011-2015 yaitu 10 perusahaan x 5 tahun = 50
data yang dioberservasi.

Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data sekunder yang bersifat
kuantitatif mengenai laporan keuangan. Data
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
data laporan tahunan dari Perusahaan Sektor
Finance di Bursa Efek Indonesia dengan
menggunakan teknik time series.

Definisi Operasional variabel
Dalam penelitian ini terdapat variabel

bebas (independent variable) yang terdiri dari:
aset, total Investment dan struktur modal dan
variabel terikat (dependent variable) yaitu:
harga saham.

Aset adalah segala sumber daya dan
harta yang dimiliki perusahaan untuk
digunakan dalam operasinya.

Total Investment adalah penanaman
modal atau pemilikan sumber-sumber dalam
jangka panjang yang akan bermanfaat pada
beberapa periode akuntansi yang akan datang.

Struktur modal adalah besarnya modal
pinjaman yang digunakan dalam operasi
perusahaan.

Harga Saham adalah Pencerminan
besarnya pengorbanan yang harus dilakukan
oleh setiap investor untuk penyertaan dalam
perusahaan. Pada pasar sekunder harga saham
bergerak mengikuti kekuatan permintaan dan
penawaran yang terjadi atas saham tersebut

Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini dengan menggunakan
regresi linear berganda (Multiple Regression)
dengan model sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Uji Hipotesis:
a. Uji simultan (Uji F)
b. Uji Parsial (Uji t)
c. Koefisien Determinasi (R2)

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bursa Efek Indonesia adalah salah satu

bursa saham yang dapat memberikan peluang
investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya
mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Bursa Efek Jakarta berperan juga dalam upaya
mengembangkan pemodal lokal yang besar dan
solid untuk menciptakan pasar modal Indonesia
yang stabil. Sejarah Bursa Efek Jakarta berawal
dari berdirinya bursa efek di Indonesia pada
abad ke-19. Pada tahun 1912 dengan bantuan
pemerintah kolonial Belanda, bursa efek
pertama Indonesia didirikan di Batavia, pusat
pemerintah kolonial Belanda dan dikenal
sebagai Jakarta saat ini. Bursa Batavia sempat
ditutup selama periode perang dunia pertama
dan kemudian dibuka lagi pada tahun 1925.
Selain Bursa Batavia, pemerintah kolonial juga
mengoperasikan Bursa Paraler di Surabaya dan
Semarang. Pada tahun 1952, dengan tujuh
tahun setelah Indonesia memproklamirkan
kemerdekaan.

Bursa Saham dibuka lagi di Jakarta
dengan memperdagangkan saham dan obligasi
yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan
Belanda sebelum perang dunia. Di Indonesia
terdapat dua bursa efek yaitu Bursa Efek
Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).
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Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 1 Descriptive Statistics

N Min Max Mean Std.
Deviatio

n

Aset 50 126,5
50

21,284,3
61

2,614,86
2.46

4,712,94
2.27

TotalInvest
ment

50 32,04
1

9,875,94
0

1,123,58
1.18

2400000.
36

Struktur
modal

50 68,02
1

5,400,42
3

746,262.
86

1119400.
02

Saham 50 125 6250 1,008.64 1243.10
Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa
jumlah pengamatan data gabungan industri
finance sebanyak 50 data, asset, total
investmen, struktur modal dan harga
menunjukkan bahwa data memiliki sebaran
yang cukuo sangat besar.

Metode Regresi Linier Berganda

Berdasarkan koefisien pengaruh masing
masing variabel bebas X1, X2 dan X3,
persamaan regresi  linier berganda dapat
dituliskan sebagai berikut:
Y = 4,596 + 0,070X1+ 0,478X2 - 0,401X3

Koefisien Determinasi (R2)
Besarnya pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat adalah dengan
menggunakan uji koefisien determinasi (R2)
Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel
independen (aset, total investment dan struktur
modal dalam menjelaskan variasi variabel
dependen (harga saham) amat terbatas. Begitu
pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu
berarti variabel-variabel bebas memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variable sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R
R

Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

1 .602a .362 .320 .77994
Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

Pada Tabel 2 nilai koefisien adjusted R
square sebesar 0,320 yang artinya bahwa aset,
total investment dan struktur modal dapat
menjelaskan variasi dari saham sebesar 32%
dan sisanya sebesar 68% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa
aset, total investment dan struktur modal kurang
mampu dalam menjelaskan hubungan terhadap
harga saham karena nilai yang diperoleh lebih
kecil dari 50%.

Uji F (Simultan)
Tabel 3

Hasil Uji F Simultan
ANOVAb

Model
Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

1Regressio
n

15.871 3 5.290 8.697 .000a

Residua
l

27.982 46 .608

Total 43.853 49
Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

Pada Tabel 3 diperoleh hasil Fhitung

sebesar 8,697 sedangkan Ftabel pada α = 0,05
dengan derajat pembilang 3 dan derajat
penyebut 46 diperoleh Ftabel sebesar 2,76, hasil
penelitian menunjukkan Fhitung > Ftabel, dan
signifikansi 0,000 lebih kecil dari α=0,05,
bahwa H1 diterima yang artinya aset, total
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investment dan struktur modal secara bersama-
sama berpengaruh positif dan signifikan
terhadap harga saham. Artinya dengan adanya
hubungan antara aset, total investment dan
struktur modal berpengaruh positif dan
signifikan dalam meningkatkan harga saham
pada Industri Finance.

Uji t (Parsial)
Tabel 4

Hasil Uji t Secara Parsial
Coefficientsa

Model

Unstandardize
d Coefficients

Standardized
Coefficients

B
Std.

Error Beta t Sig.

1(Constant) 4.59
6

1.366 3.36
5

.002

LnAset .070 .177 .098 .395 .695

LnTotalInvest
ment

.478 .143 .781 3.33
4

.002

LnStruktur
modal

-.401 .163 -.466 -
2.46

6

.017

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (data diolah)

1. Pada Tabel 4 Nilai thitung untuk aset (0,395)
lebih kecil dibandingkan dengan nilai ttabel

(1,67) atau nilai sig t untuk aset (0,695) lebih
besar dari alpha (0,05). Berdasarkan hasil
yang diperoleh maka menerima H0 dan
menolak H1. Hasil penelitian menunjukkan
aset tidak berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap harga saham. Artinya
bahwa naik turunnya aset tidak berpengaruh
dalam meningkatkan nilai saham pada
Industri Finance yang diperdagangkan di
Bursa Efek Indonesia.

2. Nilai thitung untuk total investment (3,334)
lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel

(1,65) atau nilai sig t untuk total investment
(0,002) lebih kecil dari alpha (0,05).

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka
menolak H0 dan menerima H1. Hasil
penelitian menunjukkan aset berpengaruh
positif dan signifikan terhadap harga saham.
Artinya bahwa naik turunnya total
investment berpengaruh dalam
meningkatkan harga saham pada Industri
Finance yang diperdagangkan di Bursa Efek
Indonesia.

3. Nilai thitung untuk struktur modal (-2,466)
lebih kecil dibandingkan dengan nilai ttabel

(1,65) atau nilai sig t untuk struktur modal
(0,017) lebih kecil dari alpha (0,05).
Berdasarkan hasil yang diperoleh maka
menerima H0 dan menolak H1. Artinya
bahwa naik turunnya struktur modal secara
signifikan tidak berpengaruh dalam
meningkatkan harga saham pada Industri
Finance yang diperdagangkan di Bursa Efek
Indonesia.

Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan aset, total

investment dan struktur modal secara bersama-
sama berpengaruh positif dan signifikan
terhadap harga saham. Artinya dengan adanya
hubungan antara aset, total investment dan
struktur modal berpengaruh positif dan
signifikan dalam meningkatkan nilai saham
pada Industri Finance yang diperdagangkan di
Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan aset tidak
berpengaruh positif dan  tidak signifikan
terhadap harga saham.  Artinya bahwa naik
turunnya aset tidak berpengaruh dalam
meningkatkan nilai saham pada Industri
Finance yang diperdagangkan di Bursa Efek
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan aset
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
harga saham. Artinya bahwa naik turunnya
total investment berpengaruh dalam
meningkatkan nilai saham  pada Industri
Finance yang diperdagangkan  di Bursa Efek
Indonesia.
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Naik turunnya struktur modal secara
signifikan tidak berpengaruh dalam
meningkatkan nilai saham pada Industri
Finance yang diperdagangkan di Bursa Efek
Indonesia.

Dalam melakukan investasi di pasar
modal para analis dan investor dapat
melakukan pendekatan investasi yang secara
garis besar dapat dibedakan menjadi dua
pendekatan yaitu analisis teknikal dan analisis
fundamental. Analisis teknikal merupakan
upaya untuk memperkirakan harga saham
dengan mengamati perubahan harga saham
tersebut di waktu lampau (Halim, 2005).
Sedangkan analisis fundamental merupakan
teknik analisis saham yang mempelajari tentang
keuangan mendasar dan fakta ekonomi dari
perusahaan sebagai langkah penilaian nilai
saham perusahaan (Halim, 2005). Analisis
Fundamental berlandaskan kepercayaan bahwa
nilai suatu saham sangat dipengaruhi oleh
kinerja perusahaan yang menerbitkan saham
tersebut. Analisis fundamental pada dasarnya
adalah melakukan analisis historis atas
kekuatan keuangan dari suatu perusahaan,
dimana proses ini sering juga disebut sebagai
analisis perusahaan (company analysis).

Analisis fundamental mencoba
memperkirakan harga saham di masa yang akan
datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor
fundamental yang mempengaruhi harga saham
di masa yang akan datang dan menerapkan
hubungan variabel-variabel tersebut sehingga
diperoleh taksiran harga saham.

Dalam membuat model peramalan
harga, langkah yang penting adalah
mengidentifikasikan variabel-variabel yang
diperkirakan akan mempengaruhi harga atau
return saham. Beberapa hal penting dan
biasanya merupakan pusat perhatian investor
maupun para analis keuangan (financial
analyst) dalam menganalisis data historis
keuangan meliputi: posisi keuntungan
kompetitif perusahaan, profit margin dan

pertumbuhan laba perusahaan, likuiditas aktiva
perusahaan terutama berhubungan dengan
kemampuan keuangan perusahaan didalam
memenuhi kewajiban jangka pendeknya,
tingkat leverage terhadap shareholder’s equity,
serta komposisi dan pertumbuhan operasional
penjualan perusahaan.

Berdasarkan laporan keuangan historis
tersebut, selanjutnya dapat diketahui kinerja
keuangan perusahaan dengan cara melakukan
analisis laporan keuangan melalui perhitungan
rasio-rasio keuangan. Rasio merupakan
perbandingan antara dua elemen laporan
keuangan yang menunjukkan indikator
kesehatan keuangan pada periode tertentu.

Dalam struktur keuangan jangka
panjang perusahaan, struktur modal
mencerminkan perimbangan antara total hutang
dengan modal sendiri. Kebutuhan dana yang
berasal dari modal yang berasal dari perusahaan
itu sendiri seperti cadangan laba yang berasal
dari pemilik seperti modal saham. Modal inilah
yang menjadi tanggungan terhadap keseluruhan
resiko perusahaan dan dijadikan jaminan bagi
kreditor. Sedangkan dana yang berasal dari luar
adalah modal yang berasal dari kreditur
(panyandang dana), modal inilah yang
merupakan utang bagi perusahaan yang
bersangkutan.

Debt to equity ratio yang tinggi
menunjukkan semakin besar perusahaan
menggunakan hutang untuk membiayai
perusahaan. semakin rendah nilai debt to equity
ratio semakin tinggi harga saham tersebut.
DER merupakan salah satu rasio yang
mengukur tingkat leverage suatu perusahaan.
Rasio ini menggambarkan perbandingan antara
total hutang dengan total ekuitas perusahaan
yang digunakan sebagai sumber pendanaan
perusahaan. Semakin besar DER menunjukkan
struktur permodalan usaha lebih banyak
memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap
ekuitas. Debt to equity ratio dalam periode
tertentu akan mempengaruhi harga saham
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sehingga diharapkan komponen. Debt to equity
ratio mempunyai hubungan yang positif dengan
harga saham.

Investor melihat bahwa pemberian
struktur modal oleh kreditur sebagai sinyal
positif bahwa perusahaan dipercaya oleh pihak
ketiga dan sekaligus adanya fungsi monitoring.
DER diperkirakan berpengaruh positif terhadap
harga saham. Artinya, jika rasio struktur modal
yang didapat dari kreditur pada suatu
perusahaan meningkat, maka harga saham akan
mengalami peningkatan

E. Kesimpulan

1. Hasil pengujian statistik secara simultan
menunjukkan aset, total investment dan
struktur modal secara bersama-sama
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap harga saham pada Industri
Finance yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

2. Secara parsial aset tidak berpengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap harga
saham pada Industri Finance yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Total investment berpengaruh positif dan
signifikan terhadap harga saham pada
Industri Finance yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

4. Struktur modal secara signifikan tidak
berpengaruh positif terhadap harga
saham pada Industri Finance yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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