
Jurnal  Ekonomi Bisnis Manajemen Prima Volume I, Volume II, Tahun 2019 

FAKULTAS EKONOMI  

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA  

 

 

 

PENGARUH DEBT TO ASSET RATIO, RETURN ON EQUITY DAN  

QUICK RATIO TERHADAP STOCK PRICE PERUSAHAAN SUB  

SEKTOR FOOD AND BEVERAGE YANG TERCATAT 

 DI BURSA EFEK INDONESIA  

TAHUN 2014-2018 
 

 

 

Andre fitriano 

Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia, Medan  

e-mail: andchochi09@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

 

This study aims to examine and analyze the effect of the debt to asset ratio, return on 

equity and quick ratio on the stock price of Food and Beverage Sub-Sector Company 

listed on the Indonesia’s Stock Exchange in 2014-2018, both partially and 

simultaneously. This research is quantitative descriptive. The population in this study 

were Food and Beverage Sub-Sector Company listed on the Indonesia’s Stock 

Exchange in the period 2014-2018. The population of this company are 15 

companies. The sample in this study were 11 companies selected by purposive 

sampling technique. The statistical method used is multiple linear regression analysis. 

The results showed that the return on equity and quick ratio had a significant effect on 

the stock price. While the debt to asset ratio does not have a significant effect on the 

stock price. And simultaneously the debt to asset ratio, return on equity and quick 

ratio have a significant effect on the stock price. The magnitude of the determination 

coefficient is 0.491 which means that the independent variables consisting of Debt To 

Asset Ratio, Return On Equity and Quick Ratio can explain Stock Price by 49.1% 

and the remaining 50.9% explained other variables not included in the research. The 

conclusion of this study is that partially only the return on equity and quick ratio have 

a significant effect on the stock price of Food and Beverage Sub-Sector Company 

listed on the Indonesia’s Stock Exchange in 2014-2018. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Sejalan dengan makin 

berkembangnya dunia bisnis yang 

didukung oleh perkembangan pasar 

modal yang ada di Indonesia, investor 

tertarik dengan saham yang dapat 

mereka jadikan alternatif sebagai 

obyek investasi. Perusahaan dikatakan 

berhasil mengelola usahanya, jika 

harga sahamnya terus mengalami 

peningkatan maka investorakan dapat 

menilai bahwa perusahaan tersebut 

berhasil dalam mengelolah 

perusahaannya.  

Melihat fakta bahwa tidak ada 

kepastian mengenai keuntungan yang 

akan di dapatkan oleh investor ketika 

melakukan investasi saham, maka 

investor perlu pertimbangan yang 

rasionaldalam pengambilan keputusan 

investasi saham, diantaranya adalah 

melalui Debt To Asset Ratio, Return 

On Equity dan Price Earning Ratio. 

Debt to Asset Ratio (DAR). 

Bursa Efek Indonesia memiliki 

peranan penting sebagai sarana bagi 

masyarakat untuk berinvestasi, yang 

merupakan salah satu alternatif 

penanaman modal melalui kegiatan 

penawaran saham atau efek lainnya 

yang dilakukan oleh emiten 

(perusahaan yang go public) kepada 

masyarakat. Saat ini perusahaan 

makanan dan minuman telah mencapai 

kapitalis yang cukup besar. Ada 15 

perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek tapi 

menurut laporan IDX kapitalisasinya 

sekitar Rp 200 triliun. 

Perkembangan harga saham pada 

perusahaan sub sektor food and 

beverage berdasarkan data fenomena 

penelitian tahun 2014-2018 yang 

memuat data Debt To Asset Ratio yang 

diproksikan total hutang, Return On 

Equity yang diproksikan laba bersih, 

Quick Ratioyang diproksikan Aktiva 

Lancar dan harga saham menunjukkan 

hasil ketiga elemen ini berpengaruh 

negatif terhadap harga saham.  

Menurut Hendri (2015:7), 

semakin tinggi Debt Ratio maka 

semakin besar resiko yang dihadapi, 

dan investor akan meminta tingkat 

keuntungan yang semakin tinggi. 

Rasio yang tinggi menunjukkan 

proporsi modal sendiri yang rendah 

untuk membiayai aktiva. Hal ini akan 

direspon negatif oleh para investor di 

pasar modal. Pada kondisi yang seperti 

itulah harga saham di pasar modal 

akan bergerak turun karena respon 

negatif menunjukkan adanya 

penurunan jumlah permintaan saham. 

Sama halnya dengan return on equity 

dan quick ratio yang semakin tinggi 

ratio semakin baik dan membuat harga 

saham akan semakin tinggi. Menurut 

Kasm (2012:204), tingkat 

pengembalian modal atau return on 

equity merupakan rasio untuk 

mengukur laba bersih sesudah pajak 

dengan modal sendiri. Semakin tinggi 

rasio ini, semakin baik. Artinya posisi 

pemilik perusahaan makin kuat, 

demikian sebaliknya sementara apabila 

Quick Ratio rendah, hal ini 

menyebabkan perusahaan harus 

menjual sediaannya untuk melunasi 

pembayaran utang lancar yang 

kemungkinan akan menambah 

kerugian sehingga harga saham 

menjadi rendah. Berdasarkan 

fenomena di atas, maka peneliti 

tertarik mengetahui dan mengekplorasi 

lebih dalam pengaruh debt to asset 

ratio, return on equity dan quick ratio 

terhadap stock price perusahaan sub 

sektor food and beverage yang tercatat 

di bursa efek indonesia tahun 2014-

2018. 

 

II. METODE PENELITIAN 
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 Metode purposive sampling, 

dimana sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, dengan kriteria 

yang ditentukan adalah: 

1.  Perusahaan sub sektor food and 

beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 

tahun 2014-2018. 

2.  Perusahaan sub sektor food and 

beverageyang memperoleh laba 

selama periode tahun 2014-2018. 

 

Tabel II.1  

Kriteria Pemilihan Sampel 

 

 Sampel penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 11 data 

perusahaan dengan total jumlah 

observasi sebanyak 55 data perusahaan 

(11data perusahaan dikalikan dengan 5 

periode penelitian). Jenis data dan 

sumber data untuk melakukan análisis 

dan pembahasan menggunakan metode 

analisis kuantitatif. yang diukur dalam 

suatu skala numerik (angka) yang 

berbentuk data rasio, sedangkan 

sumber data penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang 

dikumpulkan baik dari sumber primer 

maupun dari sumber data sekunder 
yang lain. Data ini berupa laporan 

keuangan maupun catatan-catatan 

akuntansi yang berhubungan dengan 

penelitian ini.Data ini diperoleh dari 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

periode pengamatan tahun 2014-2018. 

Definisi operasional variabel dependen 

Stock Price variabel independen 

variabel   Debt To Asset Ratio, Return 

On Equity, dan Quick Ratio dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

 

1. Debt To Asset Ratio menghitung 

ratio kas dengan rumus: 

 

DAR= 
Total Debt 

Total Aset 

 

 

2. Return On Equity menghitung 

ratio tingkat pengembalian atas 

investasi pemegang saham biasa 

dengan rumus: 

 

ROE= 
Laba Bersih 

Ekuitas Biasa 

 

 

3. Quick Ratio menghitung ratio 

kemampuan aktiva lancar yang 

paling likuid mampu menutupi 

utang lancardihitung dengan 

rumus: 

 

QR= 
Aktiva Lancar - Persediaan 

Hutang Lancar 

 

Alat uji analisis  yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

Uji Asumsi Klasikdengan  langkah 

awal screening terhadap data yang 

akan diolah.Analisis uji asumsi klasik 

meliputi sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas  

Uji Normalitas ini dapat dilihat 

dengan dua cara yaitu dengan 

analisis grafik dan analisis statik. 

1) Analisis Grafik yang dilakukan 

dengan melihat histogram dan 

normality probability plot. 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan sub sektor 

food and beverage yang 

terdaftar di BEI selama 

periode tahun 2014-2018 

15 

Perusahaan sub sektor 

food and beverage 

mengalami rugi selama 

periode tahun 2014-2018 

4 

Jumlah perusahaan yang 

terpilih menjadi sampel 

penelitian 

11 



Normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik 

atau dengan melihat histogram 

dari nilai residualnya. Jika data 

menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2) AnalisisStatik dengan 

menggunakan pedoman 

Kolmogorov-Smirnov, dalam 

pengambilan keputusan, 

anataralain : 

 Jika nilai signifikan > 0.05 maka 

distribusi normal 

 Jika nilai signifikan < 0.05 maka 

distribusi tidak normal 

 Hipotesis yang digunakan dalam 

uji ini adalah: 

 H0 : Data residual berdistribusi 

normal 

 Ha : Data residual tidak 

berdistribusi normal  

b. Uji Multikolinearitas dilihat dari 

a) nilai tolerance dan lawannya  b) 

Variance Inflation Factor (VIF)  

Jadi nilai Tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/Tolerance). Nilai 

cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukan adanya 

multikolinearitas adalah nilai 

Tolerance< 0.10 atau sama 

dengan nilai VIF > 10.  

c. Uji Autokorelasi digunakan Run 

Testjika antar residual tidak 

terdapat hubungan korelasi maka 

dapat dikatakan bahwa residual 

adalah acak atau random. Run Test 

digunakan untuk melihat apakah 

data residual terjadi secara random 

atau tidak (sistematis). 

H0 : residual (res_1) random 

(acak) 

Ha :residual (res_1) tidak random 

d. Uji Heteroskedasti 

Dalam penelitian ini akan 

digunakan metode chart (Diagram 

Scatterplot), dengan dasar 

pemikiran bahwa : 

1) Jika ada pola tertentu seperti titik-

titik (poin-poin), yang ada 

membentuk suatu pola tertentu 

yang beraturan (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit), 

maka terjadi heteroskedastisitas.  

2) Jika ada pola yang jelas, serta 

titik-titik menyebar keatas dan 

dibawah 0 pada sumbu Y maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Metode lainnya dalam 

menentukan uji heteroskedastisitas 

adalah dengan uji Parkyang dinyatakan 

dalam persamaan sebagai berikut : 

σ2i = α Xiβ 

Persamaan ini dijadikan linear dalam 

bentuk persamaan logaritma sehingga 

menjadi : 

Ln σ2i = α + β LnXi + vi 

Karena s2i umumnya tidak diketahui, 

maka dapat ditaksir dengan 

menggunakan residual Ut sebagai 

proksi, sehingga persamaan menjadi : 

Ln U2i = α + β LnXi + vi 

 Model Analisadalam penelitian 

ini menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Model regresi yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan :Y = Stock price variabel a 

=  konstanta X1= Debt to asset ratioX2 

= Return on equityX3= Quick 

ratiob1,..... b3 = koefisien regresi e = 

Standar error (tingkat kesalahan).  

 Alat Analisis Uji Koefisien pada 

regresi linear adalah dengan melihat 

nilai Determinasi (R2), pengujian 

hipotesis secara simultan dilakukan 

menggunakan uji statistisk F jika 

hipotesis hipotesis nol (H0) yang 
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hendak diuji adalah apakah semua 

parameter dalam model sama dengan 

nol, atau : 

H0: b1 = b2 = b3 =....... = bk = 0 

Artinya, secara simultan debt to asset 

ratio, return on equity dan quick ratio 

tidak berpengaruh terhadap stock price 

perusahaan sub sektor food and 

beverage yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017. Hipotesis 

alternatifnya (Ha) tidak semua 

parameter secara simultan sama 

dengan nol, atau : 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠.......... ≠ bk ≠ 0 

Artinya, secara simultan debt to asset 

ratio, return on equity dan quick ratio 

berpengaruh terhadap stock price 

perusahaan sub sektor food and 

beverage yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017. Dengan 

kriteria pengambilan keputusan 

mengikuti aturan berikut : 

Jika Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 diterima  

Jika Fhitung>Ftabel , maka H0 ditolak  

Sementara Uji parsial menggunakan 

Uji t, jika Hipotesis nol (H0) yang 

hendak diuji adalah apakah suatu 

parameter (b1) sama dengan nol, atau : 

H0: b1 = 0 

Artinya, secara parsial debt to asset 

ratio, return on equity dan quick ratio 

tidak berpengaruh terhadap stock price 

perusahaan sub sektor food and 

beverage yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2018. Hipotesis 

alternatifnya (Ha) parameter suatu 

variabel tidak sama dengan nol, atau : 

Ha : b1 ≠ 0 

Artinya, secara parsial debt to asset 

ratio, return on equity dan quick ratio 

berpengaruh terhadap stock price 

perusahaan sub sektor food and 

beverage yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2018. Dengan 

kriteria pengambilan keputusan 

mengikuti aturan berikut : 

Jika – t tabel ≤ thitung ≤ ttabel ; maka H0 

diterima, pada α = 0,05 

Jika thitung<  - ttabel atau thitung> ttabel; 

maka H0 ditolak, pada α = 0,05 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Hasil Penelitian 

1. Hasil Uji Klasik 

a. Hasil Uji Normalitas 

1) Analisis Grafik 

Berikut hasil analisis grafik adalah 

sebagai berikut : 

 
Sumber : Hasil Data Olahan 

SPSS(2018) 

 

Gambar III.1Grafik Histogram 

Sebelum Transformasi Data 

 

Berdasarkan Gambar III.1, 

tampilan grafik histogram di atas 

menunjukkan pola distribusi data yang 

menceng ke kiri sehingga grafik 

histogram ini tidak menunjukkan pola 

distribusi normal.  



 
Sumber : Hasil Data Olahan SPSS 

(2018) 

Gambar III.2 

Grafik Normality Probality Plot 

Sebelum Transformasi Data 
Berdasarkan Gambar III.2, Grafik 

Normality Probality Plot di atas 

menunjukkan pola distribusi yang 

tidak normal karena pola data yang 

tersebar tidak mengikuti garis diagonal 

atau melenceng jauh dari garis 

diagonal. 

2) AnalisisStatik 

Berikut hasil analisis statistik 

dengan pendekatan Kolmogorv 

Smirnov adalah sebagai berikut : 

 

Tabel III.1 

Uji Kolmogorov Smirnov 

Sebelum Transformasi Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstanda

rdized 

Residual 

N 55 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 

59894.68

816972 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .171 

Positive .171 

Negative -.143 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.271 

Asymp. Sig. (2-tailed) .079 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil Data Olahan SPSS 

(2018) 

 

 Berdasarkan Tabel III.1, hasil uji 

normalitas menunjukkan nilai 

signifikansi yang dilihat pada Asymp. 

Sig. (2-tailed) lebih besar dari 

0,05.Untuk mengubah nilai variabel 

berdistribusi normal pada hasil uji 

normalitas maka peneliti melakukan 

transformasi data dengan Logaritma 

natural (Ln). Hasil uji normalitas 

setelah melakukan transformasi data 

tersebut dapat dilihat pada analisis 

grafik dan analisis statistik. 

1.  Analisis Grafik 

  Berikut hasil analisis grafik adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Data Olahan SPSS 

(2018) 

Gambar III.3 

Grafik Histogram Setelah 

Transformasi Data 

 

Berdasarkan Gambar III.3, 

tampilan grafik histogram di atas 
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menunjukkan pola distribusi data 

sudah mengikuti garis kurva yang 

berbentuk lonceng sehingga grafik 

histogram ini tidak menunjukkan pola 

distribusi normal. Untuk memperkuat 

hasil grafik histogram yang memiliki 

pola distribusi dengan normal dapat 

juga dilihat pada analisis grafik 

Normality Probality Plot. 

 

 

Sumber : Hasil Data Olahan SPSS 

(2018) 

 

Gambar III.4Grafik Normality 

Probality Plot Setelah Transformasi 

Data 

 

Berdasarkan Gambar III.4, grafik 

Normality Probality Plot menunjukkan 

bahwa adanya pola distribusi yang 

normal karena pola data yang tersebar 

sudah mengikuti garis diagonal atau 

tidak menjauh dari garis diagonal. Dari 

kedua analisis grafik ini maka dapat 

disimpulkan bahwa pola data telah 

berdistribusi dengan normal dan tidak 

menyalahi aturan asumsi uji normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisis Grafik 

 

 

Berikut hasil analisis statistik dengan 

pendekatan Kolmogorv Smirnov (K-S) 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel III.2 

Uji Kolmogorov Smirnov Setelah 

Transformasi Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test 

 Unstand

ardized 

Residual 

N 55 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 

1.24747

203 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .136 

Positive .136 

Negative -.060 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.005 

Asymp. Sig. (2-tailed) .265 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Berdasarkan Tabel III.2menunjukkan 

bahwa setelah dilakukan transformasi 

data dengan logaritma natural dan 

outlier data, maka data variabel 

residual yang diuji menjadi normal 

dengan nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa uji normalitas dengan analisis 

statistik ini tidak melanggar 

persyaratan uji asumsi klasik yaitu 

pola data telah berdistribusi dengan 

normal. 

 

b. UjiMultikolinearitas 

Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas dapat dilihat dari 

nilai nilai Tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Nilai cut off 

yang umum dipakai untuk 



menunjukkan adanya mutikolineritas 

adalah nilai Tolerance < 0,10 atau 

sama dengan VIF > 10. 

Sumber : Hasil Data Olahan SPSS 

(2018) 

 

 

 

 

Tabel III.3 

Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum Transformasi Data 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) 

-

38285.11

6 

45977.0

38 

 

-.833 .409 

  

 Debt To Asset 

Ratio 

-

26457.48

4 

66727.3

00 
-.064 -.397 .693 .526 1.902 

 Return On 

Equity 

472946.1

74 

116775.

039 
.558 4.050 .000 .711 1.407 

 Quick Ratio 
-

3167.772 

8893.52

1 
-.060 -.356 .723 .478 2.091 

a. Dependent Variable:  Stock Price 

Sumber : Hasil Data Olahan SPSS (2018) 

 

Berdasarkan pada Tabel III.3, data 

hasil uji multikolinearitas sebelum 

transformasi data menunjukkan bahwa 

tidak terjadi multikolinearitas pada 

penelitian ini karena masing-masing 

variabel independen memiliki nilai 

Tolerance> 0,10 atau sama dengan 

VIF < 10. Begitu juga dengan hasil uji 

multikolinearitas setelah melakukan 

transformasi data yang dapat dilihat 

pada Tabel III.4. 

 

 

 

 

 

 

Tabel III.4 

Hasil Uji Multikolinearitas Setelah Transformasi Data 

Coefficientsa 
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Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) 9.639 .847 
 11.38

0 
.000 

  

Ln Debt To 

Asset Ratio 
.111 .691 .027 .161 .873 .346 

2.89

3 

Ln Return On 

Equity 
1.101 .315 .417 3.493 .001 .661 

1.51

3 

Ln Quick Ratio 1.216 .535 .414 2.274 .027 .285 
3.51

5 

a. Dependent Variable: Ln Stock Price 

 Sumber : Hasil Data Olahan SPSS (2018) 

 

 

Berdasarkan pada Tabel III.4 

menunjukkan bahwa nilai VIF variabel 

Ln debt to asset ratio, Ln return on 

equity dan Ln quick ratio lebih kecil 

dari 10 dan nilai Tolerance variabel Ln 

debt to asset ratio, Ln return on equity 

dan Ln quick ratio lebih besar dari 

0,10 sehingga tidak ada satupun 

variabel independen yangterjadi 

multikolinearitas pada penelitian ini. 

 

c. Uji Autokorelasi 

 Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi masalah 

dalam autokorelasi diantaranya adalah 

dengan uji Run Test. Untuk melihat 

ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat 

dari Tabel III.5. 

 

Tabel III.5 

Hasil Uji Autokorelasi Sebelum 

Transformasi Data 

Runs Test 

 Unstandardize

d Residual 

Test Valuea -13050.98131 

Cases < Test Value 27 

Cases >= Test Value 28 

Total Cases 55 

Number of Runs 28 

Z -.134 

Asymp. Sig. (2-tailed) .894 

a. Median 

Sumber : Hasil Data Olahan SPSS 

(2018) 

  

Berdasarkan Tabel III.5 di atas, 

hasil uji autokorelasi sebelum 

transformasi data menunjukkan nilai 

test value sebesar -13050,98131 

dengan nilai signifikan sebesar 0,894> 

0,05 yang berarti tidak ada 

autokorelasi dengan keputusan H0 

ditolak. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa tidak masalah 

autokorelasi dalam model regresi ini. 

 

Tabel III.6 

Hasil Uji AutokorelasiSetelah 

Transformasi Data 

Runs Test 



 Unstandardize

d Residual 

Test Valuea -.05524 

Cases < Test Value 27 

Cases >= Test Value 28 

Total Cases 55 

Number of Runs 25 

Z -.951 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.342 

a. Median 

Sumber : Hasil Data OlahanSPSS 

(2018) 

 

Berdasarkan Tabel III.6, hasil 

penelitian uji autokorelasi setelah 

transformasi data menunjukkan nilai 

test value sebesar -0,05524 dengan 

nilai signifikan sebesar 0,342> 0,05 

yang berarti tidak ada autokorelasi 

dengan keputusan H0 ditolak. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

hasil uji autokorelasi ini juga tidak 

memiliki masalah autokorelasi dalam 

model regresi ini. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika 

pola tertentu, seperti titik-titik yang 

ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas dan jika tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 
Sumber : Hasil Data Olahan SPSS 

(2018) 

Gambar III.5 

GrafikScatterplot Sebelum 

Transformasi Data 

 

Berdasarkan Gambar III.5, pada 

grafik scatterplot di atas terlihat bahwa 

titik-titik tidak menyebar secara acak 

dengan adanya pola yang jelas di 

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 

juga dilihat pada analisis statistik 

dengan uji Park. 

 

 

 

Tabel III.7 

Hasil Uji Park Sebelum Transformasi Data 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
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1 

(Constant) 15.952 1.425  11.193 .000 

Debt To Asset 
Ratio 

3.697 2.068 .298 1.788 .080 

Return On Equity 10.100 3.620 .401 2.790 .007 

Quick Ratio .515 .276 .327 1.868 .067 

a. Dependent Variable: LnU2i_1 
Sumber : Hasil Data Olahan SPSS (2018) 

 

 Berdasarkan Tabel III.7 hasil uji 

glejser menunjukkan bahwa hanya 

nilai signifikan variabel debt to asset 

ratio dan quick ratiolebih besar dari 

0,05 sehingga tidak adanya masalah 

heteroskedastisitas sedangkan nilai 

signifikan variabel return on 

equitylebih kecil dari 0,05 sehingga 

adanya masalah heteroskedastisitas. 

 Untuk mengatasinya maka 

digunakan juga transformasi data 

seperti dengan hasil uji 

heteroskedastisitas sebagai berikut : 

 

 
Sumber : Hasil Data Olahan SPSS (2018) 

 

Gambar III.6 

GrafikScatterplotSetelah Transformasi Data 

 



 

Berdasarkan Gambar III.6, grafik 

scatterplot di atas terlihat bahwa titik-

titik menyebar secara acak dengan 

tidak adanya pola yang jelas serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 

dilihat juga dari tabel uji Park untuk 

menganalisis apakah terjadi 

heteroskedastisitas atau terjadi 

homokedastisitas dengan mengamati 

nilai signifikansinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel III.8 

Hasil Uji Park Setelah Transformasi Data 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 2.341 1.478  1.584 .119 

Ln Debt To Asset 

Ratio 
1.700 1.206 .317 1.409 .165 

Ln Return On 

Equity 
.863 .550 .256 1.570 .123 

Ln Quick Ratio .987 .933 .263 1.058 .295 

a. Dependent Variable: LnU2i_2 
 Sumber : Hasil Data Olahan SPSS (2018) 

 

Berdasarkan Tabel III.8, hasil uji Park 

setelah transformasi data menunjukkan 

bahwa nilai signifikan variabel debt to 

asset ratio, return on equity dan quick 

ratio lebih besar dari 0,05 sehingga 

dari data uji Park menyatakan bahwa 

tidak adanya masalah 

heteroskedastisitas. 

 

2. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

 Untuk memperoleh hasil akurat, 

peneliti menggunakan bantuan 

program software statistical package 

for social science (SPSS). 

 

 

Tabel III.9 

Hasil Analisis Regresi Berganda 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 9.639 .847  11.380 .000 

Ln Debt To Asset 

Ratio 
.111 .691 .027 .161 .873 

Ln Return On 

Equity 
1.101 .315 .417 3.493 .001 

Ln Quick Ratio 1.216 .535 .414 2.274 .027 

a. Dependent Variable: Ln Stock Price 
 Sumber : Hasil Data Olahan SPSS (2018) 

 

 

Berdasarkan Tabel III.9 di atas maka 

diperoleh model regresi berganda yaitu 

: 

Ln Stock Price =  9,639 + 0,111 Ln 

Debt To Asset Ratio 

+ 1,101 Ln Return 

On Equity+ 1,216 Ln 

Quick Ratio + e 

Keterangan dari persamaan regresi di 

atas adalah sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (a) sebesar 9,639, 

artinya jika variabel independen 

yang terdiri dari Ln Debt To Asset 

Ratio, Ln Return On Equity dan 

Ln Quick Ratio memiliki nilai nol, 

maka nilai Ln Stock Price 

memiliki nilai sebesar 9,639 

satuan. 

b. Koefisien regresi b1 sebesar 0,111, 

artinya setiap kenaikan Ln Debt 

To Asset Ratio sebesar 1 satuan 

maka Ln Stock Price akan 

mengalami peningkatan sebesar 

0,111 satuan dengan asumsi 

variabel independen lainnya 

dianggap sama dengan nol.  

c. Koefisien regresi b2 sebesar 1,101, 

artinya setiap kenaikan Ln Return 

On Equity sebesar 1 satuan maka 

Ln Stock Price akan mengalami 

peningkatan sebesar 1,101 satuan 

dengan asumsi variabel 

independen lainnya dianggap 

sama dengan nol. 

d. Koefisien regresi b3 sebesar 1,216, 

artinya setiap kenaikan Ln Quick 

Ratio sebesar 1 satuan maka Ln 

Stock Price akan mengalami 

peningkatan sebesar 1,216 satuan 

dengan asumsi variabel 

independen lainnya dianggap 

sama dengan nol. 

a. Uji Koefisien Determinasi  

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan 

antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. 



 

Tabel III.10 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .720a .519 .491 1.28364 

a. Predictors: (Constant), Ln Quick Ratio, Ln Return On Equity, Ln Debt 

To Asset Ratio 
Sumber : Hasil Data Olahan SPSS (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel III.10, dapat 

dilihat besarnya koefisien determinasi 

yang dilihat padaAdjusted R Square 

sebesar 0,491.  

 

b. Pengujian Hipotesis 

SecaraSimultan (Uji F) 

 Berikut hasil pengujian hipotesis 

secara simultan adalah sebagai berikut 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel III.11 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
90.700 3 30.233 18.348 .000b 

Residual 84.034 51 1.648   
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Total 174.734 54    

a. Dependent Variable: Ln Stock Price 

b. Predictors: (Constant), Ln Quick Ratio, Ln Return On Equity, Ln Debt 

To Asset Ratio 
 Sumber : Hasil Data Olahan SPSS (2018) 

 

Berdasarkan pada Tabel III.11, 

diperoleh nilai F hitung sebesar 18,348 

dan nilai F tabel (0,05, 3, 51) sebesar 

2,786, maka nilai ini lebih besar dari F 

tabel (18,348 > 2,786) dan nilai 

signifikan sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05.  

c. Pengujian Hipotesis secara 

Parsial (Uji t) 

 Berikut hasil pengujian hipotesis 

secara parsial adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel III.12 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9.639 .847 
 11.3

80 
.000 

Ln Debt To Asset 

Ratio 
.111 .691 .027 .161 .873 

Ln Return On 

Equity 
1.101 .315 .417 

3.49

3 
.001 

Ln Quick Ratio 1.216 .535 .414 
2.27

4 
.027 

a. Dependent Variable: Ln Stock Price 
Sumber : Hasil Data Olahan SPSS (2018) 

 

Berdasarkan Tabel III.12, dapat 

dilihat bahwa variabel debt to asset 

ratio memiliki nilai thitung sebesar 0,161 

lebih kecil dari nilai ttabel 2,007 dan 

nilai signifikan sebesar 0,873 lebih 

besar dari 0,05. 

 Variabel return on equity 

memiliki nilai thitung sebesar 3,493 lebih 

besar dari nilai ttabel 2,007 dan nilai 

signifikan sebesar 0,001 lebih kecil 

dari 0,05. 

 Variabel quick ratio memiliki nilai 

thitung sebesar 2,274 lebih besar dari 

nilai ttabel 2,007 dan nilai signifikan 

sebesar 0,027 lebih kecil dari 0,05. 



3.2 Pembahasan Penelitian 

 

1. Pengujian Secara Simultan 

 Berdasarkan hasil uji statistik F 

diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 

18,348 dan nilai F tabel (0,05, 3, 51) 

sebesar 2,786, maka nilai ini lebih 

besar dari F tabel (18,348 > 2,786) dan 

nilai signifikan sebesar 0,000 lebih 

kecil dari 0,05. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa debt to asset 

ratio, return on equity dan quick ratio 

secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap stock price perusahaan sub 

sektor food and beverage yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2018. Besarnya pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap 

variabel dependen ditunjukkan oleh 

nilai Adjusted R Square sebesar 0,491 

artinya variabel independen yang 

terdiri dari Debt To Asset Ratio, 

Return On Equity dan Quick 

Ratiodapat menjelaskan Stock Price 

sebesar 49,1% dan sisanya sebesar 

50,9% dijelaskan variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model 

penelitian. 

 

2. Pengujian Secara Parsial 

 Dari hasil uji statistik t dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

 

a. Pengaruh Debt To Asset Ratio 

Terhadap Stock Price 

 Hasil uji regresi mengenai 

pengaruh variabel Debt To Asset Ratio 

Terhadap Stock Pricedapat dilihat dari 

nilai thitung sebesar 0,161 lebih kecil 

dari nilai ttabel 2,007 dan nilai 

signifikan sebesar 0,873 lebih besar 

dari 0,05. Berdasarkan hasil uji t 

tersebut menunjukkan bahwa variabel 
Debt To Asset Ratio secara parsial 

tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap Stock Price perusahaan sub 

sektor food and beverage yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2018.  

 Hasil penelitian ini berlawanan 

dengan hasil penelitian terdahulu yaitu 

Tamara Oca Viandita (2013) yang 

menemukan bahwa Debt To Asset 

Ratio tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. 

 Kesimpulan yang diperoleh 

adalah Debt To Asset Ratio tidak 

berpengaruh terhadapstock price 

dikarenakan besarnya tingkat resiko 

perusahaan dalam mengelola hutang 

dengan jaminan seluruh aset 

perusahaan. Sehingga investor tidak 

melihat nilai Debt To Asset Ratio yang 

tinggi dalam memperoleh keuntungan 

yang besar sehingga mengakibatkan 

Debt To Asset Ratio tidak memiliki 

dampak terhadap harga saham. 

 

 

b. Pengaruh Return On Equity

 Terhadap Stock Price 

 Hasil uji regresi mengenai 

pengaruh variabel Return On Equity 

Terhadap Stock Pricedapat dilihat dari 

nilai thitung sebesar 3,493 lebih besar 

dari nilai ttabel 2,007 dan nilai 

signifikan sebesar 0,001 lebih kecil 

dari 0,05. Berdasarkan hasil uji t 

tersebut menunjukkan bahwa variabel 

return on equity secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap stock 

price perusahaan sub sektor food and 

beverage yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2018.  

 Hasil penelitian inikonsisten 

dengan dengan hasil penelitian 

terdahulu yaitu Ariskha Nordiana 

(2017) yang menemukan bahwa 
Return on Equity  berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 
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 Kesimpulan yang diperoleh 

adalah Return On Equity berpengaruh 

terhadapstock price dikarenakan laba 

yang dihasilkan oleh perusahaan 

meningkat, sehingga akan 

meningkatkan daya tarik perusahaan 

kepada investor. Peningkatan daya 

tarik perusahaan menjadikan 

perusahaan tersebut makin diminati 

investor, karena tingkat pengembalian 

akan semakin besar. Hal ini juga akan 

berdampak bahwa harga saham dari 

perusahaan tersebut di pasar modal 

juga akan semakin meningkat karena 

permintaan saham di pasar melebihi 

penawaran.  

 

c. Pengaruh Quick Ratio Terhadap 

Stock Price 

Hasil uji regresi mengenai 

pengaruh variabel Quick Ratio 

Terhadap Stock Pricedapat dilihat dari 

nilai thitung sebesar 2,274 lebih 

besar dari nilai ttabel 2,007 dan nilai 

signifikan sebesar 0,027 lebih kecil 

dari 0,05. Berdasarkan hasil uji t 

tersebut menunjukkan bahwa variabel 

quick ratio secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap stock price 

perusahaan sub sektor food and 

beverage yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017.  

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian terdahulu yaitu 

Aulia Mandasari (2014)  yang 

menemukan bahwa Quick Ratio 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Indonesia tahun 2013-2017 karena 

nilai thitung sebesar 2,274 lebih besar 

dari nilai ttabel 2,007 dan nilai 

signifikan sebesar 0,027 lebih kecil 

dari 0,05.  

Debt to asset ratio, return on 

equity dan quick ratio secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap stock 

price perusahaan sub sektor food and 

beverage yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017karena nilai 

F hitung sebesar 18,348 lebih besar 

dari F tabel 2,786 dan nilai signifikan 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.  

 

 

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1  Simpulan 

 

 Debt To Asset Ratio secara parsial 

tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap stock price perusahaan sub 

sektor food and beverage yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2018 karena nilai thitung sebesar 0,161 

lebih kecil dari nilai ttabel 2,007 dan 

nilai signifikan sebesar 0,873 lebih 

besar dari 0,05.  

Return On Equity secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap stock 

price perusahaan sub sektor food and 

beverage yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017 karena 

nilai thitung sebesar 3,493 lebih besar 

dari nilai ttabel 2,007 dan nilai 

signifikan sebesar 0,001 lebih kecil 

dari 0,05.  

Quick Ratio secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap stock 

price perusahaan sub sektor food and 

beverage yang tercatat di Bursa Efek  
 

4.2  Saran 

 Bagi perusahaan, sebaiknya 

membatasi penggunaan jumlah hutang 

yang besar, hal tersebut dikarenakan 

semakin besarnya penggunaan hutang 

maka semakin besar pula resiko dari 

perusahaan tersebut. Dan hendaknya 

pihak perusahaan menjaga nilai Quick 



Ratio perusahaan yang menjadi 

indikator dalam rasio likuiditas berada 

dalam nilai yang tidak terlalu 

tinggi.Karena nilai yang terlalu tinggi 

memberikan gambaran bahwa 

banyaknya kelebihan uang tunai (idle 

money) yang cukup besar di dalam 

perusahaan. 

 Bagi investor atau calon investor 

hendaknya memperhatikan bahwa 

dalam menanamkan modal ke sebuah 

perusahaan perlu melihat aspek rasio-

rasio keuangan yang mencerminkan 

kinerja dan nilai perusahaan. 
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