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THE EFFECT OF CURRENT RATIO, RETURN ON EQUITY (ROE) SALES GROWTH,
DIVIDEND PAYOUT RATIO ON STOCK PRICE OF LQ45 COMPANIES

LISTED IN THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN
2012-2015 PERIOD

Shanty
Bayu Wulandari

Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia
Email : wulandari.bayu044@gmail.com

ABSTRACT

The stock price of a company is one indicator that shows interest from investors to own
shares of a company. If the company's stock price goes up, investors will judge the company
to have a good performance. This research was conducted at LQ45 companies listed in
Indonesia Stock Exchange. The purpose of this study is to determine the effect of current
ratio, return on equity, sales growth, and dividend payout ratio partially and simultaneously
to stock prices. The populations of this study were LQ45 companies listed on the Indonesia
Stock Exchange in 2012 -2015. The data of this research were secondary data and hypothesis
testing was performed using multiple linear regression analysis. The result of coefficient of
determination test showed that simultaneously, ability of variable of current ratio, return on
equity, sales growth, and dividend payout ratio in explaining stock price is 18,8%. Partially,
return on equity and dividend payout ratio have significant effect to stock price, while current
ratio and sales growth have no significant effect to stock price. Simultaneously, current ratio,
return on equity, sales growth, and dividend payout ratio has significant effect on stock price.

Keywords : CR, ROE, Sales Growth, DPR, Stock Price

1. PENDAHULUAN
Pasar modal merupakan sarana

bertemunya pihak yang memiliki
kelebihan dan dengan pihak yang
membutuhkan dana dengan cara
memperjualbelikan surat-surat berharga,
antara lain saham dan obligasi. Saham
merupakan bukti kepemilikan terhadap
suatu perusahaan, sedangkan obligasi
merupakan bukti hutang perusahaan.

Saham menjadi salah satu alternatif
investasi di pasar modal yang paling
banyak diminati oleh para investor. Hal ini

disebabkan keuntungan yang diperoleh
lebih besar.

Tujuan perusahaan menerbitkan saham
adalah untuk memaksimalkan
kesejahteraan pemegang saham. Hal ini
dilakukan dengan cara memaksimalkan
nilai perusahaan yang dicerminkan melalui
harga saham perusahaan tersebut.

Harga saham merupakan salah satu
indikator yang menunjukkan minat dari
investor untuk memiliki saham suatu
perusahaan. Seorang investor
mengharapkan harga saham yang stabil
dan mempunyai pola pergerakan yang
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cenderung naik dari waktu ke waktu, akan
tetapi pada kenyataannya harga saham
cenderung berfluktuasi.

Berfluktuasinya harga saham menjadi
risiko tersendiri bagi investor. Oleh karena
itu, investor harus memahami hal apa saja
yang dapat mempengaruhi harga saham.

Current ratio adalah rasio untuk
mengukur kemampuan perusahaan dalam
membayar kewajiban jangka pendek.
Semakin tinggi nilai current ratio
menunjukkan semakin baik kemampuan
perusahaan membayar hutangnya. Hal ini
akan memperkecil risiko yang akan terjadi,
sehingga permintaan terhadap saham
perusahaan akan naik dan mendorong
naiknya harga saham perusahaan tersebut.

Return on equity adalah rasio untuk
mengukur laba bersih sesudah pajak
dengan ekuitas. Semakin tinggi nilai
return on equity menunjukkan bahwa
perusahaan mampu menghasilkan
keuntungan yang semakin besar. Hal
tersebut akan menarik perhatian investor,
sehingga harga saham perusahaan tersebut
akan meningkat.

Pertumbuhan suatu perusahaan dapat
dilihat dari pertumbuhan penjualannya.
Tingkat penjualan perusahaan yang terus
meningkat setiap tahun menunjukkan
bahwa perusahaan tersebut memliki
prospek yang baik dimasa mendatang,
dimana perusahaan akan terus menberikan
keuntungan.  Hal tersebut akan menarik
perhatian investor, sehingga harga saham
perusahaan tersebut akan meningkat.

Kebijakan dividen merupakan salah
satu cara untuk meningkatkan kepercayaan
pemegang saham. Karena pemegang
saham menyukai dividen yang banyak.
Semakin tinggi nilai dividend payout ratio
menunjukkan bahwa jumlah dividen yang
dibagikan perusahaan kepada pemegang

saham semakin besar. Hal tersebut akan
menarik perhatian investor, sehingga harga
saham perusahaan tersebut akan
meningkat.

Subjek dalam penelitian ini adalah
perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Perusahaan di sektor ini
merupakan perusahaan dengan likuiditas
dan kapitalisasi pasar tertinggi, serta
dijadikan sebagai patokan naik turunnya
harga saham di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas,
maka penelitian ini berjudul “Pengaruh
Current Ratio, Return on Equity (ROE),
Pertumbuhan Penjualan, dan Dividend
Payout ratio terhadap Harga Saham
pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-
2015.”

Tujuan penelitian ini adalah untuk
menguji dan menganalisis pengaruh
current ratio, return on equity,
pertumbuhan penjualan, dan dividend
payout ratio secara parsial dan simultan
terhadap harga saham pada perusahaan
LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2015.

2. LANDASAN TEORI
Current ratio

Menurut Harahap (2016:301), rasio
lancar menunjukkan sejauh mana aktiva
lancar menutupi kewajiban-kewajiban
lancar.

Menurut Kasmir (2012:135), dalam
praktiknya rasio lancar dengan standar
200% sering dianggap sebagai ukuran
memuaskan bagi perusahaan. Namun
untuk mengukur kinerja manajemen,
ukuran yang terpenting adalah rata-rata
industri untuk perusahaan yang sejenis.
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Menurut Husnan (2008:194) suatu
sekuritas yang mempunyai beta yang sama
dengan sekuritas lain, tetapi mempunyai
likuiditas yang lebih baik (L lebih tinggi)
akan terjual dengan harga yang lebih
tinggi.

Return on Equity

Menurut Harahap (2016:305), return
on equity adalah rasio yang menunjukkan
berapa persen laba bersih diukur dari
modal pemilik.

Menurut Wira (2015:85), nilai return
on equity dapat meningkat ketika
perusahaan mengambil lebih banyak
hutang. Return on equityyang besar karena
hutang yang bertambah akan
mengakibatkan saham lebih berisiko.

Menurut Brigham (2010:150), return
on equity yang tinggi umumnya memiliki
korelasi positif dengan harga saham yang
tinggi.

Pertumbuhan Penjualan

Menurut Harahap (2016:310),
kenaikan penjualan adalah presentasi
kenaikan penjualan tahun ini dibanding
dengan tahun lalu.

Menurut Silaban (2011:411),
pertumbuhan penjualan sangat
berhubungan dengan invstasi dalam aktiva
lancar. Jika penjualan bertumbuh, maka
keadaan ini akan menaikkan kas, piutang,
dan persediaan.

Menurut Brigham (2010:396)
menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan
yang negatif menunjukkan perusahaan
yang sedang menurun. Hal ini akan
menyebabkan kerugian modal, sehingga
harga saham perusahaan yang sedang
menurun relatif rendah.

Dividend Payout Ratio

Menurut Silaban (2011:499), dividend
payout ratio adalah persentase dividen
yang dibagi pada para pemegang saham.

Menurut Wira (2015:109), pembagian
dividen adalah kebijakan masing-masing
perusahaan. Sehingga setiap perusahaan
tidak harus membagikan dividen secara
rutin. Ada kalanya perusahaan tidak
membagi dividen karena digunakan untuk
membayar hutang, ekspansi, dan
sebagainya.

Menurut Silaban (2011:502), dividen
memiliki pengaruh terhadap harga saham
karena dividen digunakan investor sebagai
prediksi kinerja perusahaan pada masa
akan datang. Kenaikan dividen pada
umumnya diikuti dengan kenaikan harga
saham dan penurunan dividen pada
umumnya diikuti dengan penurunan harga
saham.

Harga Saham

Menurut Hartono (2016:179), harga
saham merupakan nilai saham di pasar
saham.

Menurut Brigham (2010:7), harga
saham menentukan kekayaan pemegang
saham. Memaksimalisasi kekayaan
pemegang saham diterjemahkan menjadi
memaksimalkan harga saham perusahaan.
Harga saham pada satu waktu tertentu
akan bergantung pada arus kas yang
diharapkan diterima di masa depan oleh
investor rata-rata jika investor membeli
saham.

Menurut Hartono (2016:188) faktor-
faktor yang mempengaruhi harga saham
adalah :

1. Kondisi keuangan perusahaan antara
lain laba, dividen yang dibayar,
penjualan, dan lain sebagainya
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2. Data pasar dari saham antara lainharga
dan volume transaksi saham.
Menurut Wira (2015:126-127),

manfaat melakukan penilaian saham
adalah investor akan lebih tenang dalam
menghadapi gejolak pasar, karena telah
memiliki pegangan. Harga wajar saham
(nilai intrinsik) adalah nilai saham yang
dianggap benar-benar mewakili performa
perusahaan.

Menurut Samsul (2015:397),
memprediksi harga saham bertujuan untuk
mengetahui kecenderungan harga saham di
masa mendatang. Kecenderungan harga
saham akan naik mengindikasikan bahwa
harga saham saat ini masih rendah,
sehingga keputusan yang dapat diambil
pada saat itu adalah membeli.

Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang
berhubungan dengan penelitian ini adalah
Istanti (2013), dengan judul penelitian
Pengaruh kebijakan dividen terhadap
harga saham pada perusahaan LQ45.
Variabel yang digunakan adalah kebijakan
dividen dan harga saham.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan dividen
berpengaruh terhadap harga saham.

Novitasari (2015), dengan judul
penelitian Pengaruh profitabilitas,
pertumbuhan penjualan, dan kebijakan
dividen terhadap harga saham. Variabel
yang digunakan adalahnet profit margin,
return on equity, pertumbuhan penjualan,
kebijakan dividen, dan harga saham. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa net profit
margin berpengaruh terhadap harga
saham, sedangkan return on equity,
pertumbuhan penjualan, dan kebijakan
dividen tidak berpengaruh terhadap harga
saham.

Sari (2015), dengan judul penelitian
Pengaruh earning per share, return on

asset, dan return on equity terhadap harga
saham pada perusahaaan food and
beverage di Bursa Efek Indonesia.
Variabel yang digunakan adalah earning
per share, return on asset, retun on equity,
dan harga saham. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa earning per share
dan return on equity berpengaruh terhadap
harga saham, sedangkan return on asset
tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Wardi (2015), dengan judul penelitian
Pengaruh current ratio, debt to equity
ratio, return on equity, dan earning per
share terhadap harga saham pada
perusahaan pertambangan yang terdaftar di
BEI Periode 2009-2011. Variabel yang
digunakan adalah current ratio, debt to
equity ratio, return on equity, earning per
share, dan harga saham. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa earning per share
berpengaruh terhadap harga saham,
sedangkan current ratio, debt to equity
ratio, dan return on equity tidak
berpengaruh terhadap harga saham.

Kerangka konseptual

Gambar 1
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Hipotesis pada penelitian ini adalah :

H1 : Current ratio berpengaruh secara
parsial terhadap harga saham pada
perusahaan LQ45 yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012-2015.

H2 : Return on equity berpengaruh
secara parsial terhadap harga
saham pada perusahaan LQ45 yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2012-2015.

H3 : Pertumbuhan penjualan
berpengaruh secara parsial
terhadap harga saham pada
perusahaan LQ45 yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012-2015.

H4 : Dividend payout ratio berpengaruh
secara simultan terhadap harga
saham pada perusahaan LQ45 yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2012-2015.

H5 : Current ratio, return on equity,
pertumbuhan penjualan, dan
dividend payout ratio berpengaruh
secara simultan terhadap harga
saham pada perusahaan LQ45 yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2012-2015.

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian

kuantitatif dan sifat penelitian adalah
explanatory, yaitu untuk menjelaskan atau
membuktikan hubungan atau pengaruh
antar variabel.

Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah seluruh perusahaan
LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2012-2015 sebanyak

76 perusahaan, dan yang menjadi sampel
penelitian adalah 17 perusahaan.

Sampel diperoleh dengan teknik
purposive sampling, dengan kriteria
sebagai berikut :

1. Terdaftar  secara konsiten di BEI
selama 2012-2015.

2. Memiliki data yang diperlukan dalam
penelitian.

3. Membagikan dividen secara konsisten.
Teknik pengumpulan data adalah

dokumentasi dan jenis data adalah data
sekunder. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah laporan
keuangan dan harga saham yang diperoleh
melalui situs www.idx.co.id dan
www.finance.yahoo.com.

Variabel dependen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah harga saham.
Harga saham merupakan nilai saham di
pasar saham. Indikator harga saham yang
digunakan adalah harga saham penutupan
(closing price) saat pelaporan keuangan
perusahaan.

Sedangkan variabel independen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Current ratio
Current ratio adalah rasio yang
menunjukkan sejauh mana aktiva
lancar menutupi kewajiban-kewajiban
lancar. Rumus yang digunakan adalah := Aktiva lancarHutang lancar
Harahap (2016:301)

2. Return on equity
Return on equity adalah rasio yang
menunjukkan berapa persen laba
bersih diukur dari modal pemilik.
Rumus yang digunakan adalah := EAITEquity
Kasmir (2012:204)
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3. Pertumbuhan penjualan
Kenaikan penjualan adalah presentasi
kenaikan penjualan tahun ini dibanding
dengan tahun lalu. Rumus yang
digunakan adalah :Pertumbuhan= Penjualan t − Penjualant − 1Penjualant − 1

Harahap (2016:310)
4. Dividend payout ratio

Dividend payout ratio adalah rasio
yang melihat bagian earning
(pendapatan) yang dibayarkan sebagai

dividen kepada investor. Rumus yang
digunakan adalah := Dividen per lembarper lembar

Hanafi (2016:83)

4. HASIL PENELITIAN
Statistik deskriptif

Statistik deskriptif memberikan
gambaran mengenai nilai minimum, nilai
maksimum, nilai rata-rata dan standar
deviasi untuk data yang digunakan dalam
penelitian.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Minimum Maximum Mean Std. Deviation
CR 0,234 6,148 1,88007 1,369514

ROE 0,045 1,258 0,24954 ,257518

Pertumbuhan penjualan -0,114 0,277 0,09266 ,102318

DPR 0,075 2,110 0,47932 ,289646

Harga saham 605 61000 13669,41 13451,803

Variabel current ratio (X1) memiliki
nilai terendah sebesar 0,234 (23,4%) pada
PT Bank Central Asia Tbk, sedangkan
nilai tertingginya adalah sebesar 6,148
(61,48%) pada PT Indocement Tunggal
Prakarsa Tbk, nilai rata-rata (mean)
sebesar 1,88007, dan nilai standar deviasi
sebesar 1,369514.

Variabel return on equity (X2)
memiliki   nilai   terendah   sebesar    0,045

(4,5%) pada PT Adaro Energy Tbk,
sedangkan nilai tertingginya adalah
sebesar 1,258 (125,8%) pada PT Unilever
Indonesia Tbk, nilai rata-rata (mean)

sebesar 0,24954, dan nilai standar deviasi
sebesar 0,257518.

Variabel pertumbuhan penjualan (X3)
memiliki nilai terendah sebesar -0,114 (-
11,4%) pada PT PP London Sumatra
Indonesia Tbk, sedangkan nilai
tertingginya adalah sebesar 0,277 (27,7%)
pada PT Bank Central Asia Tbk, nilai rata-
rata (mean) sebesar 0,09266, dan nilai
standar deviasi sebesar 0,102318.

Variabel dividend payout ratio (X4)
memiliki nilai terendah sebesar 0,075
(7,5%) pada PT Bank Central Asia Tbk,

75
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sedangkan nilai tertingginya adalah sebesar 2,110 (211%) pada PT

Indo Tambangraya Megah Tbk, nilai rata-
rata (mean) sebesar 0,47932, dan nilai
standar deviasi sebesar 0,289646.

Variabel harga saham (Y) memiliki
nilai terendah sebesar Rp 605 pada PT
Adaro Energy Tbk, sedangkan nilai
tertingginya adalah sebesar Rp 61.000
pada PT Gudang Garam Tbk, nilai rata-
rata (mean) sebesar 13669,41, dan nilai
standar deviasi sebesar 13451,803.

Screening data

Screening dilakukan dengan
mendeteksi adanya data outlier. Outlier
adalah kasus atau data yang memiliki
karakteristik unik yang terlihat sangat
berbeda jauh dari observasi-observasi
lainnya dan muncul dalam bentuk nilai
ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal
atau variabel kombinasi. Jika nilai
standardized lebih besar dari 2,5
dinyatakan outlier.



Jurnal Akuntansi Prima Volume  VIII, Nomor I Tahun 2018
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6136

Tabel IV.3

Data outlier

Ob
ser
vas
i

Z
X
1

Ob
ser
vas
i

Z
X
2

Ob
ser
vas
i

Z
X
4

Ob
ser
vas
i

Z
Y

10 3.
02
87
6

17 3.
76
46
2

28 5.
62
98
9

25 2.
57
25
6

27 3.
11
63
8

34 3.
91
60
6

42 2.
74
91
2

51 3.
87
72
3

59 3.
51
85
3

68 3.
73
74
4

Hasil uji asumsi klasik

1. Uji normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal. Penelitian ini
menggunakan analisis histogram, normal
probability plot, dan uji Kolmogorov-
Smirnov (K-S).

Gambar IV.1 Uji Normalitas
Histrogram

Berdasarkan gambar IV.1, dapat dilihat
bahwa histogram membentuk parabola
terbalik. Maka dapat disimpulkan bahwa
data berdistribusi normal.

Gambar IV.2 Uji Normalitas P-P plot

Berdasarkan gambar IV.2, dapat dilihat
bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis
diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa
data berdistribusi normal.

Tabel IV.4
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Unstandard
ized
Residual

77
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N 58

Normal
Parametersa,b

Mean .0000000

Std.
Deviation

7509.4055
4669

Most Extreme
Differences

Absolute .170

Positive .170

Negative -.123

Kolmogorov-Smirnov Z 1.293

Asymp. Sig. (2-tailed) .071

Variabel residual memiliki tingkat
signifikansi (Asymp. Sig) 0,071. Hal ini
menunjukkan tingkat signifikansi lebih
besar 0,05 (0,071>0,05), maka dapat
disimpulkan bahwa data berdistribusi
normal.
2. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk
menguji apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel
bebas (independen). Pengambilan
keputusan yaitu nilai VIF ≤ 10 dan nilai
Tolerance ≥ 0,10 maka regresi bebas dari
multikolinearitas.
Tabel IV.5

Uji Multikolinearitas

Model Collinearity
Statistics

Toleran
ce

VIF

1

(Constant)

CR
.742 1.34

7

ROE
.757 1.32

1

Pertumbuhan
Penjualan

.648 1.54
3

DPR
.734 1.36

2

CR memiliki nilai tolerance 0,742 dan
nilai VIF 1,347, ROE memiliki nilai
tolerance 0,757 dan nilai VIF 1,321,
pertumbuhan penjualan memiliki nilai
tolerance 0,648 dan nilai VIF 1,543, DPR
memiliki nilai tolerance 0,734 dan nilai
VIF 1,362. Semua variabel memiliki nilai
VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance >
0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terdapat multikolinearitas di antara
variabel independen.
3. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk
menguji apakah dalam model regresi linear
ada korelasi antara kesalahan pengganggu
(error term) pada suatu periode dengan
kesalahan pada periode sebelumnya yang
biasanya terjadi karena menggunakan data
time series. Pengujian dilakukan dengan
uji Durbin Watson, apabila nilai
du≤dw≤4–du maka tidak terjadi
autokorelasi.

Tabel IV.6

Uji Autokorelasi

Model Durbin-
Watson

1 2.204

Nilai dw = 2,204, du= 1,7259, 4-
du=2,2741 maka 1,7259<2,204<2,2741
(du ≤ dw ≤ 4–du). Maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat
autokorelasi dalam model penelitian.
4. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari
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residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Penelitian ini menggunakan
grafik scatterplot dan uji glejser.

Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot

Berdasarkan gambar IV.3, dapat dilihat
bahwa data tersebar secara acak dan tidak
membentuk pola tertentu. Maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas.

Tabel IV.7

Uji Heteroskedastisitas Glejser

Model t Sig.

1

(Constant) .121 .904

CR 1.748 .086

ROE .048 .962

Pertumbuhan penjualan .392 .696

DPR .815 .419

CR memiliki signifikansi 0,086, ROE
memiliki signifikansi 0,962, pertumbuhan
penjualan memiliki signifikansi 0,696,
DPR memiliki signifikansi 0,419. Semua
variabel memiliki tingkat signifikansi lebih
dari 5% atau 0,05. Maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas.
Model penelitian

Pengujian hipotesis yang digunakan
dalam penelitian adalah dengan

menggunakan analisis regresi linear
berganda.
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Tabel IV.8
Persamaan Regresi

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std.
Error

B

1

(Constant) -4483.783 3850.173 -1.165 .249
CR -1045.718 984.971 -.147 -1.062 .293

ROE
43554.57
9

16041.65
2

.373 2.715 .009

Pertumbuhan
Penjualan

-1215.889 11934.46
9

-.015 -.102 .919

DPR
19024.32
6

6807.513 .389 2.795 .007

Berdasarkan tabel IV.8, maka diperoleh
persamaan regresi berganda sebagai
berikut :

Harga saham = -4483,783 – 1045,718CR +
43554,579ROE –
1215,889Pertumbuhan
penjualan + 19024,326DPR

Nilai konstanta (α) adalah sebesar -
4483,783. Artinya jika variabel current
ratio (X1), return on equity (X2),
pertumbuhan penjualan (X3), dan dividend
payout ratio (X4) dianggap konstan, maka
harga saham turun sebesar 4483,783.

Nilai koefisien current ratio adalah
sebesar -1045,718. Artinya bahwa setiap
kenaikan variabel current ratio sebesar
1%, maka akan terjadi penurunan harga
saham sebesar 104571,8% dengan asumsi
variabel lain dianggap konstan.

Nilai koefisien return on equity adalah
sebesar 43554,579. Artinya bahwa setiap
kenaikan variabel return on equity sebesar
1%, maka akan terjadi peningkatan harga

saham sebesar 4355457,9% dengan asumsi
variabel lain dianggap konstan.

Nilai koefisien pertumbuhan penjualan
adalah sebesar -1215,889. Artinya bahwa
setiap kenaikan pertumbuhan penjualan
sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan
harga saham sebesar 121588,9% dengan
asumsi variabel lain dianggap konstan.

Nilai koefisien dividend payout ratio
adalah sebesar 19024,326. Artinya bahwa
setiap kenaikan variabel dividend payout
ratio sebesar 1%, maka akan terjadi
peningkatan harga saham sebesar
1902432,6% dengan asumsi variabel lain
dianggap konstan.
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Koefisien determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk
mengukur seberapa besar kemampuan varian

dari variabel independen dapat menjelaskan
variabel dependen

.

Tabel IV.9

Koefisien Determinasi

Mod
el

R R
Squar
e

Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

1
.495
a

.245 .188 7787.625

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,188
atau sama dengan 18,8 %. Ini artinya
kemampuan variabel current ratio, return on
equity, pertumbuhan penjualan, dan dividend
payout ratio secara bersama-sama dalam
menjelaskan harga saham adalah sebesar
18,8%, sedangkan sisanya 81,2% dipengaruhi
faktor-faktor lain yang tidak ada didalam
penelitian ini.

Hasil uji F

Uji F digunakan apakah variabel
independen secara bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen.

Tabel IV.10

Uji F

Model F Sig.

1

Regression 4.295 .004b

Residual

Total

Berdasarkan hasil uji F, Fhitung (4,295)
dengan signifikansi 0,004 sedangkan Ftabel

(2,55) dengan signifikansi 0,05. Dapat dilihat
bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel dan
signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga
hipotesis diterima, dimana current ratio,
return on equity, pertumbuhan penjualan, dan

dividend payout ratio secara simultan
berpengaruh terhadap harga saham.

Hasil uji t
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Uji t digunakan untuk menguji apakah
variabel independen secara individual

mempengaruhi variabel dependen.

Tabel IV.11

Uji t

Model t Sig.

1

(Constant) -1.165 .249

CR -1.062 .293

ROE 2.715 .009

Pertumbuhan Penjualan -.102 .919

DPR 2.795 .007

Variabel pertama yaitu current ratio (X1)
mempunyai nilai thitung -1,062 dengan tingkat
signifikan 0,293. Nilai thitung yang diperoleh
lebih kecil dari nilai -ttabel (-2,00575)
dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05
dengan demikian hipotesis ditolak, hasil
hipotesis menunjukkan bahwa current ratio
tidak berpengaruh signifikan terhadap harga
saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.

Variabel kedua yaitu return on equity (X2)
mempunyai nilai thitung 2,715 dengan tingkat
signifikan 0,009. Nilai thitung yang diperoleh
lebih besar dari nilai ttabel (2,00575) dan nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05 dengan
demikian hipotesis diterima, hasil hipotesis
menunjukkan bahwa return on equity
berpengaruh signifikan terhadap harga saham
pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.

Variabel ketiga yaitu pertumbuhan
penjualan (X3) mempunyai nilai thitung -
0,102 dengan tingkat signifikan 0,919. Nilai
thitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai -
ttabel (-2,00575) dan nilai signifikansi lebih
besar dari 0,05 dengan demikian hipotesis
ditolak, hasil hipotesis menunjukkan bahwa

pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh
signifikan terhadap harga saham pada
perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2012-2015.

Variabel keempat yaitu dividend payout
ratio (X4) mempunyai nilai thitung 2,795
dengan tingkat signifikan 0,007. Nilai thitung

yang diperoleh lebih besar dari nilai ttabel

(2,00575) dan nilai signifikansi lebih kecil
dari 0,05 dengan demikian hipotesis diterima,
hasil hipotesis menunjukkan bahwa dividend
payout ratio berpengaruh signifikan terhadap
harga saham pada perusahaan LQ45 yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2012-2015.

Pembahasan

Current ratio secara parsial tidak
berpengaruh terhadap harga saham. Hasil
penelitian ini tidak sejalan dengan teori
Husnan (2008) akan tetapi sejalan dengan
penelitian Wardi (2015). Hal ini  dikarenakan
current ratio yang tinggi menunjukkan
kelebihan dana yang tidak dimanfaatkan
dengan baik oleh perusahaan sehingga
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current ratio tidak berpengaruh terhadap
harga saham.

Return on equity secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
harga saham. Hasil penelitian ini sejalan
dengan teori Brigham (2010) dan penelitian
Sari (2015). Hal ini dikarenakan profitabilitas
menunjukkan kinerja perusahaan. Perusahaan
yang memiliki kinerja yang baik akan
menarik minat investor, sehingga return on
equity berpengaruh terhadap harga saham.

Pertumbuhan penjualan secara parsial
tidak berpengaruh terhadap harga saham.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori
Brigham (2010) akan tetapi sejalan dengan
penelitian Novitasari (2015). Hal ini
dikarenakan pertumbuhan penjualan
dipengaruhi oleh beban-beban perusahaan
sehingga pertumbuhan penjualan tidak
berpengaruh terhadap harga saham.

Dividend payout ratio secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
harga saham. Hasil penelitian ini sejalan
dengan teori Silaban (2011) dan penelitian
Istanti (2013). Hal ini dikarenakan investor
menyukai perusahaan yang membayar
dividen karena akan meningkatkan
kesejahteraan investor. Sehingga semakin
besar dividen yang dibayarkan, investor
semakin tertarik untuk menanamkan
modalnya sehingga harga saham perusahaan
akan meningkat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat

disimpulkan :

1. Current ratio tidak berpengaruh secara
parsial terhadap harga saham pada
perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2012-2015.

2. Return on equity berpengaruh secara
parsial terhadap harga saham pada
perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2012-2015.

3. Pertumbuhan penjualan berpengaruh
secara parsial terhadap harga saham pada
perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2012-2015.

4. Dividend payout ratio berpengaruh
secara parsial terhadap harga saham pada
perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2012-2015.

5. Current ratio, return on equity,
pertumbuhan penjualan, dan dividend
payout ratio berpengaruh secara simultan
terhadap harga saham pada perusahaan
LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2015.

Berdasarkan hasil penelitian, maka
peneliti menyarankan :

1. Bagi Peneliti, disarankan untuk
memperluas jenis perusahaan, misalnya
perusahaan manufaktur, properti, dan lain
sebagainya, sehingga pengujian yang
dilakukan lebih berkualitas dan teruji
dengan baik.

2. Bagi perusahaan LQ45, disarankan untuk
menjaga tingkat profitabilitas dan
konsistensi pembagian dividen, karena
investor menyukai perusahaan yang
menghasilkan laba dan membagikan
dividen setiap tahun.

3. Bagi investor, disarankan untuk lebih
memperhatikan laba dan kebijakan
dividen perusahaan sebelum melakukan
investasi.

4. Bagi Universitas Prima Indonesia,
disarankan untuk menambah buku agar
dapat menambah pustaka mahasiswa.
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