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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja likuiditas, kinerja aktivitas, 

kinerja profitabilitas, kinerja harga saham, dan apakah terdapat pengaruh dari 

kinerja likuiditas (CR), kinerja aktivitas (TOI dan TOR), dan kinerja profitabilitas 

(ROE) terhadap harga saham (PBV). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

sektor property dan real estate di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2015. 

Sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 10 perusahaan properti dengan 

menggunakan metode Simple Random Sampling, data penelitian ini diperoleh 

melalui website (www.idx.co.id). Teknik analisis data menggunakan regresi linier 

berganda, uji hipotesis t untuk menguji pengaruh secara parsial, uji F untuk 

menguji pengaruh secara bersama-sama. Tingkat kesalahan atau signifikan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Model penelitian yang 

digunakan telah memenuhi syarat uji asumsi klasik. Hasil uji t menunjukan bahwa 

variabel Rasio lancar dan Return On Equity berpengaruh terhadap Price Book 

Value dan variabel Turn Over Inventory dan Turn Over Receivable tidak 

berpengaruh terhadap Price Book Value. Hasil uji F menunjukan bahwa variabel 

Rasio Lancar, TOI, TOR, dan ROE berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Price Book Value (PBV). Nilai adjusted R-square sebesar 0,392 

menunjukan bahwa sebesar 39,2% dari rasio lancar, TOI, TOR, dan ROE 

mempengaruhi harga saham (PBV) sementara sisanya 60,8% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Investor 

hendaknya lebih memperhatikan nilai Rasio Lancar dan ROE sebagai alat 

pertimbangan dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi karena terbukti 

berpengaruh terhadap harga saham. 

 

 

Kata kunci : Rasio Lancar, Turn Over Inventory (TOI), Turn Over Receivable 

(TOR), Return On Equity (ROE), dan Price Book Value (PBV) 
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri properti dan real estate merupakan salah satu sektor yang mencerminkan

keadaan suatu perekonomian di suatu negara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) dan Universitas Indonesia tahun

2011 menunjukkan bahwa sektor properti dan real estate menyumbang

pertumbuhan ekonomi sebesar 28% ditinjau dari pengeluaran konsumsi sektor

bangunan.

Perkembangan sektor properti dan real estate tentu saja akan menarik minat

investor dikarenakan kenaikan harga tanah dan bangunan yang cenderung naik.

Penyebabnya adalah supply tanah bersifat tetap sedangkan demand akan selalu

bertambah besar seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta

bertambahnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, perkantoran, pusat

perbelanjaan, dan lain-lain.

Menurut Michael C Thomsett (2009) ada berbagai jenis investasi di bidang

properti dan real estate yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu

pertama residental property yang meliputi apartemen, perumahan, dan bangunan

multi unit. Kedua commercial property yaitu properti yang dirancang untuk

keperluan bisnis misalnya gedung penyimpanan barang dan area parkir, dan tanah.



2

Ketiga insustrial property yaitu investasi di bidang properti yang dirancang untuk

keperluan industri yang meliputi bangunan-bangunan pabrik.

Perusahaan sektor properti dan real estate membutuhkan modal yang besar karena

perusahaan ini disamping memiliki kepemilikan atas tanah dan bangunan juga

melakukan penjualan atau pemasaran atas kepemilikannya. Untuk itu, perusahaan

properti dan real estate banyak masuk ke pasar modal untuk menyerap investasi

dan untuk memperkuat posisi keuangannya. Terdapat 49 perusahaan sektor

properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan sektor properti dan real estate mengalami penambahan perusahaan

dari tahun ketahun. Pada tahun 2015 terdapat 4 perusahaan baru yang listing ke

Bursa Efek Indonesia yaitu perusahaan Binakarya Jaya Abadi Tbk, Puradelta

Lestari Tbk, Mega Manunggal Property Tbk dan PP Properti Tbk. Dalam kurun

waktu 10 tahun terakhir dari Tahun 2005-2015 terjadi penambahan perusahaan

properti dan real estate yang go public sebanyak 22 perusahaan.

Perusahaan Properti dan Real Estate yang melakukan listing di Bursa Efek

Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat. Peningkatan jumlah

perusahaan dimungkinkan juga akan meningkatkan kinerja perusahaan yang

semakin baik sehingga saham perusahaan dapat dibeli oleh investor. Semakin

banyak investor membeli saham maka harga saham akan naik.

Berikut disajikan 49 Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia:
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Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia

No Nama Emiten
Tahun
Listing No Nama Emiten

Tahun
Listing

1 Agung Podomoro land Tbk 2010 26 Jaya Real Property Tbk 1994

2 Alam Sutera Reality Tbk 2007 27 Kawasan Industri Jababeka 1995

3 Bekasi Asri Pemula Tbk 2008 28 Lamicitra Nusantara Tbk 2001

4 Bumi Citra Permai Tbk 2009 29 Laguna Cipta Griya Tbk 2007

5 Bekasi Fajar Tbk 2012 30 Lippo Cikarang Tbk 1997

6 Binakarya Jaya Abadi Tbk 2015 31 Lippo Karawaci Tbk 1996

7 Bhuawanatala Indah Tbk 1995 32 Moderland Reality Tbk 1993

8 Bukit Darmo Property Tbk 2007 33 Metropolitan Kentjana Tbk 2009

9 Sentul City Tbk 1997 34
Mega Manunggal Property
Tbk 2015

10 Bumi Serpong Damai Tbk 2008 35 Metropolitan Land Tbk 2011

11 Cowell Development Tbk 2007 36 Metro Reality Tbk 1992

12 Ciputra Development Tbk 1994 37 Nirvana Development Tbk 2012

13 Ciputra Property Tbk 2007 38
Indonesia Prima Property
Tbk 1994

14 Ciputra Surya Tbk 1999 39 PP Properti Tbk 2015

15 Duta Anggada Realty Tbk 1990 40 Plaza Indonesia Realty Tbk 1992

16 Intiland Development Tbk 1991 41 Pudjiati Prestige Tbk 1994

17 Puradelta Lestari Tbk 2015 42 Pakuwon Jati Tbk 1989

18 Duta Pertiwi 1994 43 Rista Bintang mahkota Tbk 1997

19
Bakrieland Development
Tbk 1995 44 Roda Vivatex Tbk 1990

20 Megapolitian Development 2011 45
Pikko land development
Tbk 2001

21
Fortune Mate Indonesia
Tbk 2000 46 Dadanayasa Arthatama Tbk 2002

22 Gading Development Tbk 2012 47
Suryamas Dutamakmur
Tbk 1995

23
Goa Makassar Tourism
Tbk 2000 48 Summarecon Agung Tbk 1990

24 Perdana Gapura Prima Tbk 2007 49 Sitara Propertindo Tbk 2014

25 Greenwood Sejahtera Tbk 2011
Sumber : www.sahamok.com
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Kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan yang

menggambarkan rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang

dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan yang di laporkan dalam

laporan laba rugi, neraca dan laporan perubahan modal sehingga dapat diketahui

baik atau buruknya keadaan keuangan perusahaan (Sucipto, 2003).

Menurut Sundjaja (2003) rasio keuangan yang dibagi menjadi enam kategori

dasar yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas,

rasio pertumbuhan dan rasio nilai pasar. Pada penelitian ini peneliti menggunakan

tekhnik analisis rasio yang mencakup rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio

profitabilitas untuk melihat kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek.

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban

finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Penelitian ini likuditas diukur

dengan rasio lancar yang menunjukkan sejauh mana kewajiban lancar dapat

dipenuhi oleh aktiva lancar. Semakin besar rasio lancar berarti semakin besar

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tagihan-tagihan jangka

pendek dari para kreditur yang dapat dipenuhi dengan aktiva lancar yang

diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat (Brigham & Weston,

2005).

Adapun perusahan yang mengalami kenaikan rasio lancar adalah Summarecon

Agung Tbk dan Ciputra Surya Tbk. Perusahaan yang mengalami penurunan rasio

lancar adalah Goa Makassar Tourism Development Tbk, Alam Sutera Reality

Tbk, Bumi Serpong Damai Tbk, Ciputra Property Tbk, Duta Pertiwi Tbk,

Metropolitan Land Tbk, Putjiati Prestige Tbk, dan Pakuwon Jati Tbk.
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Berikut ini adalah rasio lancar 10 perusahaan sektor properti dan real estate dari

49 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 dan Tahun

2015 :

Tabel 1.2 Rasio Lancar Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate di BEI
Tahun 2012 dan Tahun 2015

No Kode Nama Emiten
Rasio Lancar %

2012 2015

1 GMTD Goa Makassar Tourism Tbk
130 110

2 ASRI Alam Sutera Reality Tbk
123 72

3 SMRA Summarecon Agung Tbk
130 170

4 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk
290 260

5 CTRP Ciputra Property Tbk
180 130

6 CTRS Ciputra Surya Tbk
100 140

7 DUTI Duta Pertiwi
460 360

8 MTLA Metropolitan Land Tbk
400 230

9 PUDP Pudjiati Prestige Tbk
196 164

10 PWON Pakuwon Jati Tbk
630 470

Sumber : BEI dan diolah oleh penulis

Rasio aktivitas menunjukkan seberapa besar efisiensi investasi pada berbagai

aktiva menunjukkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan secara optimal.

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Turn Over Inventory dan

Turn Over Receivable.

Turn Over Inventory menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam

siklus produksi normal yang dihitung dengan membagi harga pokok penjualan

dengan persediaan. Semakin tinggi TOI akan membuat rasio lancar menjadi

meyakinkan sehingga semakin efisien dan likuid persediaan. Rasio ini

menunjukkan berapa kali jumlah persediaan perusahaan diganti dalam satu tahun.
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Turn Over Receivable menunjukkan seberapa cepat penagihan piutang dalam satu

tahun berputar. Semakin tinggi perputaran piutang suatu perusahaan maka

semakin baik karena perusahaan mampu memperketat kebijakan penjualan.

(Sundjaja, 2003).

Menurut Sartono (2001) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam

memperoleh laba. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan

perusahaan dalam memperoleh pendapatan pada tingkat penjualan, aset, dan

modal saham tertentu. Penelitian ini profitabilitas perusahaan diukur

menggunakan variabel rasio Return On Equity (ROE). Rasio ROE ini dihitung

dengan membandingkan jumlah laba perusahaan setelah pajak dibagi dengan

modal sendiri yang dimiliki perusahaan. ROE merupakan rasio yang

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan

modal yang dimiliki dan meningkatkan pengembalian atas investasi bagi

pemegang saham biasa.

Tabel 1.3 di bawah menunjukkan terjadi penurunan dan kenaikan Return On

Equity pada 10 perusahaan sektor properti dan real estate pada tahun 2012 ke

tahun 2015. Adapun perusahaan yang mengalami penurunan Return On Equity

adalah Goa Makassar Tourism Tbk, Alam Sutera Reality Tbk, Summarecon

Agung Tbk, Ciputra Surya Tbk, Duta Pertiwi, Metropolitan Land Tbk, Pudjiati

Prestige Tbk, dan Bumi Serpong Damai Tbk dan perusahaan yang mengalami

kenaikan Return On Equity adalah Pakuwon Jati Tbk dan Ciputra Property Tbk.
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Berikut adalah laba 10 perusahaan sektor properti dan real estate dari 49

perusahaan yang terdaftar di BEI dilihat dari Return On Equity:

Tabel 1.3 Return On Equity Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate di
BEI Tahun 2012-2015

No Kode Nama Emiten
Return On Equity

(ROE) %
2012 2015

1 GMTD Goa Makassar Tourism Tbk 28 21
2 ASRI Alam Sutera Reality Tbk 26 10
3 SMRA Summarecon Agung Tbk 21 14
4 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 14 11
5 CTRP Ciputra Property Tbk 8 32
6 CTRS Ciputra Surya Tbk 12 11
7 DUTI Duta Pertiwi 12 10
8 MTLA Metropolitan Land Tbk 16 11
9 PUDP Pudjiati Prestige Tbk 10 9

10 PWON Pakuwon Jati Tbk 24 15
Sumber : BEI dan diolah oleh penulis

Menurut Samsul (2006) harga saham di pasar modal mudah untuk berfluktuasi,

fluktuasi harga saham secara fundamental dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan

kemungkinan risiko yang dihadapi perusahaan. Naik turunnya harga saham emiten

dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan saham emiten. Saat permintaan naik

maka harga saham bergerak naik. Sebaliknya, jika permintaan turun, harga saham

bergerak turun. Namun pada kenyataanya investor ingin harga saham yang stabil

dan cenderung naik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu investor harus

memahami hal apa saja yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham.

Berikut ini adalah harga saham 10 perusahaan sektor properti dan real estate dari

49 perusahaan yang terdaftar di BEI
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Tabel 1.4 Harga Saham Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate di
BEI Tahun 2012-2015

No Kode Nama Emiten
Harga Saham

2012 2015

1 GMTD
Goa Makassar Tourism
Tbk

660 7498

2 ASRI Alam Sutera Reality Tbk 541 488
3 SMRA Summarecon Agung Tbk 1598 1531

4 BSDE
Bumi Serpong Damai
Tbk

1178 1800

5 CTRP Ciputra Property Tbk 650 563
6 CTRS Ciputra Surya Tbk 1710 2721
7 DUTI Duta Pertiwi 2463 6400
8 MTLA Metropolitan Land Tbk 426 315
9 PUDP Pudjiati Prestige Tbk 565 403

10 PWON Pakuwon Jati Tbk 224 443
Rata-rata 1001.5 2261.2

Tabel 1.4 menunjukan harga saham perusahaan properti dan real estate pada

Tahun 2012 dan 2015 yang mengalami perbedaan harga dan mengalami fluktuasi

harga di setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada Tabel 1.4 yang menunjukkan

peningkatan rata-rata harga saham pada tahun 2012 yaitu Rp. 1001.5 meningkat

menjadi Rp. 2261.2 pada Tahun 2015. Tingkat harga saham tertinggi diperoleh

oleh perusahaan Duta Pertiwi (DUTI) Tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 2463 dan

harga saham terendah diperoleh oleh perusahaan Pakuwon Jati Tbk (PWON) yaitu

sebesar Rp. 224 Tahun 2012. Tahun 2015 tingkat harga saham tertinggi diperoleh

oleh perusahaan Goa Makassar Tourism Tbk (GMTD) yaitu sebesar Rp. 7498 dan

harga saham terendah diperoleh oleh perusahaan Metropolitan Land Tbk (MTLA)

yaitu sebesar Rp. 315 di tahun 2015.

Perkembangan harga saham diperlukan investor untuk mengetahui sejauh mana

perusahaan dapat berkembang sehingga investor dapat meningkatkan
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kepercayaannya terhadap suatu perusahaan. Selain harga saham informasi

mengenai laporan keuangan juga diperlukan investor. Kondisi laporan keuangan

yang baik, nantinya akan membawa pengaruh yang positif terhadap kondisi

keuangan perusahaan yang juga akan berpengaruh positif terhadap harga saham,

seperti dilihat pada penelitian (Gatiningsih, 2009) tentang pengaruh ROE terhadap

harga saham berpengaruh positif signifikan. Penelitian (Kusumawardani, 2010)

tentang pengaruh ROE dan CR terhadap harga saham berpengaruh positif

signifikan.

Penelitian (Ang, 1997) menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan akan

menjadi tolak ukur seberapa besar risiko yang akan ditanggung investor untuk

memastikan kinerja perusahaan berada dalam keadaan baik atau buruk yang

dilakukan dengan menganalisa rasio keuangan dari laporan keuangan sehingga

secara teoritis jika kinerja keuangan perusahaan mengalami peningkatan, maka

harga saham akan meningkat demikian juga sebaliknya. Namun, pada perusahaan

properti dan real estate yang diteliti Tahun 2012-2015 data yang telah diolah tidak

selalu menunjukkan peningkatan harga saham meskipun rasio keuangan

mengalami kenaikan seperti terlihat pada Perusahaan Summarecon Agung Tbk

Rasio Lancar dan ROE perusahaan mengalami peningkatan dari Tahun 2012 ke

Tahun 2015 namun harga saham perusahaan dari Tahun 2012 ke Tahun 2015

mengalami penurunan. Perusahaan Goa Makassar Tourism Tbk, Bumi Serpong

Damai Tbk, Duta Pertiwi Tbk dan Pakuwon jati Tbk harga saham mengalami

peningkatan dari Tahun 2012 ke Tahun 2015 namun rasio lancar dan return on

equity perusahaan mengalami penurunan sehingga hal ini menunjukkan

ketidaksesuaian dengan teori yang ada.
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Penelitian terdahulu di atas menyatakan bahwa kondisi rasio keuangan yang

baik, nantinya akan membawa pengaruh yang positif terhadap kondisi keuangan

perusahaan yang juga akan berpengaruh positif terhadap harga saham, dalam

penelitian ini akan dikaji ulang sehingga apa yang menjadi hasil penelitian

nantinya akan mempertegas dan memperkuat teori yang ada. Adanya pernyataan

dari ketidaksesuaian teori tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP

HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DAN REAL

ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN

2012-2015 ”.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang masalah tersebut dijadikan penulis untuk merumuskan masalah

yaitu :

1. Bagaimana kinerja likuiditas perusahaan sektor properti dan real estate yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015.

2. Bagiamana kinerja aktivitas perusahaan sektor properti dan real estate yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015.

3. Bagaimana kinerja profitabilitas perusahaan sektor properti dan real estate

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015.

4. Bagaimana kinerja harga saham perusahaan sektor properti dan real estate

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015.
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5. Apakah kinerja likuiditas, aktivitas dan profitabilitas secara parsial memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor properti

dan real estate yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2015.

6. Apakah kinerja likuiditas, aktivitas dan profitabilitas secara bersama-sama

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor

properti dan real estate yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Latar belakang dan perumusan masalah tersebut menjadi tujuan peneliti dalam

penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kinerja likuiditas (CR) perusahaan sektor properti dan real

estate yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2015.

2. Untuk mengetahui kinerja aktivitas (TOI) perusahaan sektor properti dan real

estate yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2015.

3. Untuk mengetahui kinerja aktivitas (TOR) perusahaan sektor properti dan real

estate yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2015.

4. Untuk mengetahui kinerja profitabilitas perusahaan sektor properti dan real

estate yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2015.

5. Untuk mengetahui kinerja harga saham perusahaan sektor properti dan real

estate yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2015.

6. Untuk mengetahui pengaruh dari kinerja likuiditas, aktivitas dan profitabilitas

terhadap harga saham baik secara parsial maupun bersama-sama perusahaan

sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2015.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Bagi Manajemen

Bagi pihak manajemen perusahaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan

dan dapat memberikan motivasi untuk lebih memperbaiki kinerja perusahaan

sehingga diminati oleh para investor.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham menggunakan price to book

value pada perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

sehingga mereka dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

yang sejenis.

1.5 Kerangka Pemikiran

Masyarakat menginvestasikan modalnya di industri properti dikarenakan harga

tanah yang cenderung naik. Penyebabnya adalah supply tanah bersifat tetap

sedangkan demand akan selalu besar seiring pertambahan penduduk. Banyaknya

perusahaan disektor ini menandakan bahwa sektor properti dan real estate

memiliki prospek yang baik dimasa depan. Sehingga diperlukan analisis kinerja
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keuangan dengan melihat likuiditas, aktivitas dan profitabilitas perusahaan apakah

berpengaruh terhadap harga saham.

Variabel bebas pada penelitian ini adalah

1. Likuiditas (Rasio Lancar)

2. Aktivitas (Turn Over Inventory)

3. Aktivitas (Turn Over Receivable)

4. Profitabilitas (Return On Equity)

Likuiditas ditunjukkan oleh kemampuan membayar kewajiban jangka pendek

perusahaan, ketika likuiditas bagus maka kepercayaan supplier akan bagus.

Hubungan likuiditas dengan harga saham menunjukkan rasio likuiditas yang di

ukur menggunakan rasio lancar. Semakin tinggi rasio lancar maka semakin tinggi

kelancaran perusahaan dalam mengelola aktiva lancarnya sehingga meningkatkan

harga saham. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat hubungan positif antara

rasio likuditas dengan harga saham. Rasio lancar menunjukkan sampai sejauh

mana tagihan-tagihan jangka pendek dari para kreditor dapat dipenuhi dengan

aktiva yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat sehingga

rasio lancar merupakan indikator terbaik yang menunjukkan sejauh mana

kewajiban lancar dapat dipenuhi dengan aktiva lancar (Weston & Brigham, 2005).

Aktivitas perusahaan ditunjukkan oleh seberapa besar efisiensi investasi pada

berbagai aktiva ketika aktivitas bagus maka kelancaran dalam mengelola sumber

daya akan optimal. Hubungan aktivitas dengan harga saham menunjukkan rasio

aktivitas yang di ukur menggunakan Turn Over Inventory (TOI) dan Turn Over
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Receivable (TOR) semakin tinggi TOI dan TOR maka semakin tinggi kelancaran

dalam mengelola penjualan dan piutang perusahaan sehingga meningkatkan harga

saham. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat hubungan positif antara rasio

aktivitas dengan harga saham.

Turn Over Inventory merupakan indikasi yang cukup popular untuk menilai

efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen

mengontrol modal yang ada pada persediaan dan menunjukkan berapa kali jumlah

barang persediaan diganti dalam satu tahun. Turn Over Receivable menunjukkan

jika perusahaan mempunyai kesulitan dalam penagihan, maka perusahaan

mempunyai saldo piutang yang besar dan rasio rendah. Sebaliknya jika

perusahaan mempunyai kebijakan kredit dan prosedur penagihan yang baik maka

saldo piutang rendah sehingga rasionya tinggi (Sundjaja, 2003).

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hubungan

profitablitas dengan harga saham menunjukkan rasio profitabilitas yang di ukur

menggunakan Return On Equity semakin tinggi ROE maka semakin tinggi

keuntungan perusahaan sehingga meningkatkan harga saham. Hal tersebut

menandakan bahwa terdapat hubungan positif antara rasio profitabilitas dengan

harga sahamSemakin besar nilai rasio profitabilitas suatu perusahaan maka

semakin baik kinerja perusahaan.

Semakin baik rasio likuiditas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas maka semakin

baik juga perusahaan sehingga akan memaksimalkan kepercayaan investor untuk

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut dengan melihat kinerja keuangan

perusahaan jangka pendek.
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Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat

penelitian, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Perusahaan Sektor
Properti dan Real Estate

Kinerja
Keuangan

Rasio
Keuangan

CR (X1)

TOI (X2)

TOR (X3)

ROE (X4)

Harga Saham (Y)
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1.6 Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan agar dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh

kinerja keuangan CR, TOI, TOR dan ROE terhadap harga saham pada

perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Tahun 2012-2015. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan latar belakang dan

permasalahan yang telah dirumuskan, maka hipotesis yang akan diteliti adalah

sebagai berikut :

H1 : Kinerja likuiditas, aktivitas dan profitabilitas secara bersama-sama memiliki

pengaruh yang positif terhadap harga saham perusahaan sektor properti yang

terdaftar di Bursa  Efek Indonesia  (BEI) Tahun 2012-2015.

H2 : Kinerja likuiditas (CR) memiliki pengaruh yang positif terhadap harga saham

perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun

2012-2015.

H3 : Kinerja aktivitas (TOI) memiliki pengaruh yang positif terhadap harga saham

perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun

2012-2015.

H4 : Kinerja aktivitas (TOR) memiliki pengaruh yang positif terhadap harga

saham perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Tahun 2012-2015.

H5 : Kinerja profitabilitas (ROE) memiliki pengaruh yang positif terhadap harga

saham perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Tahun 2012-2015.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Saham

Saham adalah tanda penyertaan atau tanda kepemilikan bagian modal seseorang

atau badan usaha pada sebuah perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas

yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang

menerbitkan surat berharga yang porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa

besar penyertaan dana yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Ketika

perusahaan mengalami kebangkrutan, maka kas yang ada dipakai untuk melunasi

utang terlebih dahulu, baru kemudian jika terdapat sisa, kas tersebut digunakan

untuk membayar pemegang saham (Siamat, 2005).

Menurut Brigham & Houston (2012) mengatakan bahwa harga saham

kemungkinan akan tinggi sesuai yang diperkirakan jika nilai dari rasio likuiditas,

manajemen aset, manajemen utang dan rasio profitabilitas terlihat baik dan

kondisi tersebut berjalan terus secara stabil.

2.2 Harga Saham

Menurut Kesuma dalam Clarensia dkk (2011) harga saham adalah nilai nominal

penutupan (closing price) dari penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan

dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang berlaku secara reguler di
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pasar modal di Indonesia. Para pemodal tentunya termotivasi untuk melakukan

investasi pada suatu instrument yang diinginkan, dengan harapan untuk

mendapatkan kembalian investasi yang sesuai. Semakin tinggi harga saham maka

semakin tinggi juga kekayaan pemegang saham (Aragona dalam Sela, 2015).

Menurut Setiyawan dan Pardiman (2014) harga saham yang diharapkan oleh

investor adalah harga saham yang stabil dan mempunyai pola pergerakan yang

cenderung naik dari waktu ke waktu, akan tetapi kenyataanya Harga saham

cenderung berfluktuasi. Berfluktuasinya harga saham menjadi risiko tersendiri

bagi investor. Oleh karena itu investor harus memahami hal apa saja yang dapat

mempengaruhi fluktuasi harga saham. Fluktuasi harga saham secara fundamental

dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan kemungkinan risiko yang dihadapi

(Samsul, 2006).

2.3 Kinerja Keuangan

Menurut Sucipto (2003) kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh

perusahaan yang menggambarkan rangkaian aktivitas keuangan pada suatu

periode tertentu yang dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan yang di

laporkan dalam laporan laba rugi, neraca dan laporan perubahan modal sehingga

dapat diketahui baik atau buruknya keadaan keuangan perusahaan. Kinerja

perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk

mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah

dilaksanakan pada periode waktu tertentu dan dipergunakan perusahaan untuk

melihat kemampuan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan.
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2.3.1 Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2006) kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat

analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8

macam yaitu :

a. Analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan teknik analisis

dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih

dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun

dalam persentase (relatif).

b. Analisis tren merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi

keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.

c. Analisis persentase per komponen (common size), merupakan teknik

analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva

terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.

d. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis

untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui

dua periode waktu yang dibandingkan.

e. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis untuk

mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu

periode waktu tertentu.

f. Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk

mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan

laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.

g. Analisis perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis untuk

mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
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h. Analisis break event, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat

penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

2.3.2 Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan

a. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu

periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan

kegiatannya.

b. Untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, pengukuran kinerja

juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam

pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.

c. Penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.

d. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi

pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

2.3.3 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2002) tujuan penilaian kinerja keuangan yaitu :

a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk

memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau

kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.

b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan

untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut
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dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka

panjang.

c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama

periode tertentu.

d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban

bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok

hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden

secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan

atau krisis keuangan.

2.4 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2002) laporan keuangan pada dasarnya merupakan

membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan yaitu berupa laporan laba

rugi, neraca, dan laporan perubahan modal untuk menilai keadaan perusahaan di

masa lalu, saat itu ataupun dimasa mendatang sehingga perusahaan memerlukan

laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan.

Laporan keuangan merupakan media informasi yang merangkum semua aktivitas

perusahaan yang disajikan dengan benar sehingga berguna bagi manajemen,

investor, bank, pemerintah, masyarakat umum, pemasok, kreditur, pemilik

perusahaan, pelanggan dan karyawan dalam mengambil keputusan (Harahap,

2015).
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2.4.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Hanafi (2007) tujuan laporan keuangan adalah :

1. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

2. Menyediakan informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas

perusahaan bagi pihak eksternal.

3. Menyediakan informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan aliran kas

perusahaan.

4. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan klaim

terhadap sumber daya tersebut.

5. Menyediakan informasi mengenai pendapatan dan komponen-

komponenya.

6. Menyediakan informasi mengenai aliran kas perusahaan.

2.4.2 Penggunaan Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan diperlukan agar dapat mengetahui kondisi keuangan

perusahaan sehingga penggunaan laporan keuangan sangat diperlukan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan seperti :

1. Pemilik Perusahaan

2. Manajemen Perusahaan

3. Investor

4. Kreditur atau Banker

5. Pemerintah dan Regulator

6. Analisis, Akademis, Pusat data Bisnis
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2.4.3 Analisis Rasio Keuangan

Menurut Sundjaja (2003) rasio keuangan dibagi kedalam lima kategori dasar

yaitu:

1. Rasio Likuiditas

2. Rasio Aktivitas

3. Rasio Profitabilitas

4. Rasio Solvabilitas

5. Rasio Pasar

2.4.3.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas

perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang

dengan mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga,

piutang dan persediaan (Sartono, 2001). Rumus yang digunakan pada penelitian

ini adalah rasio lancar, semakin tinggi rasio lancar berarti semakin besar

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek.

Menurut Sundjaja (2003) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

CR =
Aktiva Lancar
Hutang Lancar

2.4.3.2 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk menunjukkan bagaimana sumber daya telah

dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat diketahui berapa perkiraan kecepatan

menjadi penjualan atau kas (Sartono, 2001).
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Menurut Sundjaja (2003) rasio yang dipakai untuk mengukur rasio aktivitas yaitu:

1. Perputaran persediaan

2. Perputaran piutang

3. Rata-rata periode tagih

4. Rata-rata periode bayar

5. Perputaran aktiva tetap

6. Perputaran total aktiva

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Turn Over Inventory

(perputaran persediaan) yang menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan

dalam siklus produksi normal. Adapun rumus yang digunakan yaitu :

TOI =
Harga Pokok

Penjualan
Persediaan

Turn Over Receivable (perputaran piutang) menunjukkan seberapa cepat

penagihan piutang. Adapun rumus yang digunakan yaitu:

TOR =
Penjualan

Piutang
2.4.3.3 Rasio Profitabilitas

Menurut Riyanto (2010) rasio yang digunakan dalam rasio profitabilitas yaitu:

1. Margin keuntungan (Profit Margin)

2. Tingkat pengembalian aset (Return On Assets)

3. Tingkat pengembalian ekuitas (Return On Equity)

4. Basic Earning Power
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5. Earning Per Share

6. Contribution Margin

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Equity (ROE) yaitu

menunjukkan kemampuan modal sendiri menghasilkan keuntungan, yang

dibandingkan adalah bukan keseluruhan modal tetapi khususnya modal sendiri.

Return On Equity (ROE) merupakan perbandingan antara laba bersih dibanding

dengan modal sendiri. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

ROE =
Laba Bersih

Ekuitas

Rasio ini mengukur berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal

pemilik. Menurut Harahap (2015) semakin besar rasionya semakin bagus karena

dianggap kemampuan perusahaan yang efektif dalam menggunakan ekuitasnya

untuk menghasilkan laba.

2.4.3.4 Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua

kewajiban nya baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang.

Menurut Sartono (2008) rasio yang digunakan dalam rasio solvabilitas yaitu:

1. Debt Ratio

2. Debt to Equity Ratio

3. Time Interest Earned Ratio

4. Fixed Charge Coverage

5. Debt Service Coverage
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2.4.3.5 Rasio Pasar

Rasio pasar berhubungan dengan nilai pasar dari saham perusahaan sebagiamana

diukur oleh harga pasar saham terhadap nilai akuntansi tertentu. Rasio pasar

mencerminkan penilaian pemegang saham dari segala aspek atas kinerja masa lalu

perusahaan dan harapan kinerja di masa yang akan datang (Sundjaja, 2003). Dua

rasio pasar umum yang digunakan yaitu :

1. Rasio harga pasar terhadap pendapatan dimana mengukur jumlah uang

investor yang bersedia membayar untuk setiap rupiah pendapatan

perusahaan. Rumus yang digunakan yaitu:

R.H.P =
Harga Pasar per Lembar Saham

Biasa
Ekuitas

2. Rasio harga pasar terhadap nilai buku dimana menunjukkan penilaian

investor terhadap kinerja perusahaan. Rasio ini menghubungkan nilai pasar

saham perusahaan terhadap nilai buku. Rumus yang digunakan untuk

menghitung nilai buku yaitu :

BV =
Ekuitas Saham Biasa

Jumlah Lembar Saham yang Beredar

Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio harga pasar terhadap nilai

buku yaitu:

PBV =
Harga Pasar per Lembar Saham Biasa

Nilai Buku

Saham perusahaan yang diharapkan mempunyai kinerja yang baik dalam

arti meningkatkan laba, meningkatkan harga saham atau menghasilkan
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produk yang berhasil akan dijual pada rasio harga pasar terhadap nilai

buku yang lebih tinggi dari pada saham perusahaan lain yang rasio harga

pasar terhadap nilai buku lebih rendah.

2.5 Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham

Rasio keuangan digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan

pembelian saham perusahaan, peminjaman uang, atau untuk memprediksi

kekuatan financial perusahaan di masa yang akan datang. Laporan keuangan

perusahaan investor dapat mengetahui seberapa baik perusahaan dalam

menggunakan sumber daya yang tersedia. Hubungan antar elemen-elemen pada

laporan keuangan dijelaskan oleh rasio keuangan.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar digunakan untuk mencari

nilai likuiditas tersebut. Semakin baik kemampuan perusahaan untuk melunasi

kewajibannya berarti semakin kecil risiko likuidasi yang dialami perusahaan,

penting bagi para investor untuk mengetahui nilai rasio lancar meskipun rasio ini

hanya bersifat sementara atau jangka pendek. Investor akan menganggap

perusahaan beroperasi dengan baik dan mampu menutupi kewajiban jangka

pendeknya sehingga ketika rasio lancar baik maka permintaan terhadap harga

saham akan meningkat sehingga akan berpengaruh dengan harga saham.

Rasio aktivitas menunjukkan seberapa besar efisiensi investasi pada berbagai

aktiva. Penelitian ini rasio aktivitas diukur Pengukuran yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Turn Over Inventory dan Turn Over Receivable. Turn Over
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Inventory menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus

produksi normal sehingga menunjukkan suatu pembelian perusahaan selama

periode satu tahun. Semakin baik perusahaan dalam melalukan perputaran

persediaan maka permintaan terhadap harga saham akan meningkat sehingga akan

berpengaruh dengan harga saham

Turn Over Receivable menunjukkan seberapa cepat penagihan piutang sehingga

menunjukkan penjualan suatu perusahaan selama satu tahun. Semakin baik

perusahaan dalam melalukan penagihan piutang maka permintaan terhadap harga

saham akan meningkat sehingga akan berpengaruh dengan harga saham.

Rasio profitabilitas menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan menghasilkan

laba. Perusahaan yang nilai penjualannya meningkat akan mendorong terjadinya

peningkatan laba yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi

baik. Jika laba perusahaan tinggi maka tingkat pengembalian investasi perusahaan

akan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham pada perusahaan

yang memiliki profitabilitas tinggi maka harga saham tersebut mengalami

kenaikan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan Chrisna

dalam Hutami (2012) yang menyatakan, semakin tinggi ROE berarti semakin

efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham.

Secara teoritis jika kinerja keuangan perusahaan mengalami peningkatan, maka

harga saham akan meningkat begitupun sebaliknya (Ang, 1997).
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2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Penulis Topik Alat
analisis

Hasil

1 Gatiningsi
h (2009)

Dependen : Harga
Saham

Independen :  ROA,
ROE, DER

Analisis
regresi
linier
berganda

ROA dan ROE
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap Harga
Saham sedangkan
DER
berpengaruh
negative

2 Kusumawa
rdani
(2010)

Dependen : Harga
Saham

Independen :  EPS,
PER, ROE, FL, DER,
CR, ROA

Analisis
regresi
linier
berganda

Hanya variabel
EPS, PER, ROE,
DER, dan ROA
yang memiliki
pengaruh
terhadap harga
saham.

3 Sella
(2016)

Dependen : Harga
Saham

Independen: ROE dan
DER

Analisis
regresi
linier
berganda

Variabel ROE
berpengaruh
positif dan DER
berpengaruh
negatif terhadap
Harga Saham

4 Wardi
(2015)

Dependen : Harga
Saham

Independen : CR,
DER, ROE dan EPS

Analisis
regresi
linier
berganda

CR, DER, dan
ROE tidak
berpengaruh dan
hanya EPS yang
berpengaruh
terhadap harga
saham.
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Lanjutan Tabel 2.1

5 Clarensia,
dkk
(2011)

Dependen : Harga
Saham

Independen :
Likuditas,
profitabilitas,
pertumuhan penjualan
dan kebijakan deviden

Analisis
regresi
linier
berganda

Likuditas,
profitabilitas dan
kebijakan deviden
berpengaruh
signifikan
terhadap harga
saham

7 Setiyawan
dan
Pardiman
(2012)

Dependen : Harga
Saham.

Independen : CR,
TOI, TEI, dan ROE

Analisis
regresi
linier
berganda

CR, TEI, dan
ROE berpengaruh
signifikan dan
TOI tidak
berpengaruh tidak
signifikan
terhadap harga
saham.

8 Suhadi
(2009)

Dependen : Harga
Saham

Independen : TOI,
TATO, ROA, DER,
DAR,PER,PBV

Analisis
regresi
linier
berganda

TOI dan TATO
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap harga
saham.
Sedangkan
sisanya tidak
berpengaruh.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian Tahun 2012 sampai

Tahun 2015.

3.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak

lain dalam bentuk sudah jadi atau berupa publikasi. Data yang digunakan dalam

penelitian ini diperoleh menggunakan tekhnik dokumentasi dari data-data yang

dipubilkasi perusahaan sektor properti dan real estate yaitu laporan keuangan

Tahun 2012-2015. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder

berupa laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia

www.idx.co.id dan situs website masing-masing perusahaan serta mempelajari

literatur yang berkaitan dengan permasalahan baik media cetak maupun media

elektronik.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Pustaka
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Pada penelitian pustaka ini mengumpulkan dan membaca berbagai literatur,

referensi, dan jurnal keuangan baik dalam bentuk buku, majalah, koran, dan

berita yang ada di internet serta mempelajari teori – teori yang berhubungan

dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan

Pada penelitian lapangan dengan mengunjungi website atau situs-situs yang

berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan sektor properti. Metode

yang digunakan adalah metode dokumentasi, yakni mengumpulkan data dan

melakukan pencatatan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor

properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 49

perusahaan dan diambil sampel 10 saham perusahaan properti dengan metode

Simple Random Sampling atau sampel acak sederhana yaitu tipe sampling

profitabilitas dalam memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang sama

kepada semua anggota populasi untuk ditetapkam sebagai anggota sampel.

Prosedur untuk pengambilan sampel secara acak adalah dengan menggunakan

tabel angka acak dan melihat perubahan harga saham sektor properti dan real

estate Tahun 2012 sampai Tahun 2015 selama periode penelitian karena terdapat

beberapa saham yang dikategorikan sebagai saham tidur yaitu saham yaitu saham

yang tidak mengalami perubahan sama sekali selama periode penelitian.



33

Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian

No Kode
Saham

Nama Emiten Tahun
Listing

1 GMTD Goa Makassar Tourism Tbk 2000
2 ASRI Alam Sutera Reality Tbk 2007
3 SMRA Summarecon Agung Tbk 1990
4 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 2008
5 CTRP Ciputra Property Tbk 2007
6 CTRS Ciputra Surya Tbk 1999
7 DUTI Duta Pertiwi Tbk 1994
8 MTLA Metropolitan Land Tbk 2011
9 PUDP Pudjiati Prestige Tbk 1994

10 PWON Pakuwon Jati Tbk 1989

3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen

dan variabel dependen, yang akan menjelaskan hubungan antara likuiditas,

aktivitas dan profitabilitas perusahaan terhadap harga saham.

3.5.1 Variabel Independen

3.5.1.1 Likuiditas

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk segera

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Adapun rumus yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Current Ratio (CR) menunjukkan kemampuan

perusahaan untuk membayar hutang lancarnya menggunakan aktiva lancar

(Sundjaja, 2003). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

CR =
Aktiva Lancar
Hutang Lancar
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3.5.1.2 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian maupun

kegiatan lainnya (Harahap, 2015). Rumus yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Turn Over Inventory (perputaran persediaan) menunjukkan seberapa cepat

perputaran persediaan dalam siklus produksi normal. Semakin besar rasio ini

semakin efisien dan likuid persediaan. Rasio ini menunjukkan berapa kali

persediaan berputar selama satu tahun. Adapun rumus yang digunakan adalah :

Inventory Turn Over =
Harga Pokok Penjualan

Persediaan

Menurut Sundjaja (2003) Turn Over Receivable (perputaran piutang)

menunjukkan seberapa cepat penagihan piutang. Jika perusahaan kesulitan dalam

penagihan, maka saldo piutang yang besar dan rasio rendah, sebaliknya jika

perusahaan mempunyai kebijakan kredit dan prosedur penagihan yang baik maka

saldo piutang rendah dan rasionya tinggi. Adapun rumus yang digunakan adalah :

Receivable Turn Over  =
Penjualan
Piutang

3.5.1.3 Rasio Profitabilitas

Return On Equity (ROE) menggambarkan kemampuan modal sendiri

menghasilkan keuntungan, yang dibandingkan adalah bukan keseluruhan modal

tetapi khususnya modal sendiri.

Menurut Harahap (2015) semakin besar rasionya semakin bagus karena dianggap

kemampuan perusahaan yang efektif dalam menggunakan ekuitasnya untuk
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menghasilkan laba dan meningkatkan pengembalian atas investasi bagi pemegang

saham biasa. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

ROE  =
Laba Bersih

Ekuitas

Tabel 3.2 Rangkuman Definisi dan Operasional Variabel Independen

Variabel Definisi Rumus Skala

Current
Ratio

Kemampuan
perusahaan untuk
membayar
kewajiban jangka
pendeknya.

CR =

Aktiva
Lancar
Hutang
Lancar

Rasio

Turn Over
Inventory

Aktivitas yang
dilakukan
perusahaan dalam
menjalankan
kegiatan operasinya.

TOI =

Harga
Pokok

Penjualan
Persediaan

Rasio

Turn Over
Receivable

Aktivitas yang
dilakukan
perusahaan dalam
menjalankan
kegiatan operasinya.

TOR =
Penjualan
Piutang

Rasio

Return On
Equity

Kemampuan modal
sendiri untuk
menghasilkan
keuntungan.

ROE =
Laba Bersih

Ekuitas
Rasio

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel terikat yang nilainya dipengaruhi oleh

variabel bebas (Independen). Dalam penelitian ini variabel dependen (Y) adalah

harga saham menggunakan Price to Book Value (PBV) untuk memperhalus atau

smoothing value. PBV dijadikan variabel dependen dikarenakan mempunyai

peran penting sebagai suatu pertimbangan bagi investor untuk memilih saham
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yang akan dibeli dan juga dapat dijadikan indikator harga atau nilai saham

(Sundjaja, 2003). Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

PBV  =
Harga Pasar per Lembar Saham

Nilai Buku

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari nilai buku adalah sebagai berikut :

BV  =

Ekuitas Saham Biasa

Jumlah Lembar Saham yang Beredar

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan dalam

penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program komputer

SPSS 18. Sebelum melakukan hipotesis dengan analisis regresi berganda terlebih

dahulu dilakukan uji lolos kendala linier atau uji asumsi klasik.

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini

menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik regresi linier berganda

digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel dependen

(harga saham) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen (likuiditas,

aktivitas dan profitabilitas). Rumus dari regresi linier berganda adalah sebagai

berikut (Sembiring, 2003):

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Keterangan :

Y = Harga Saham (Price to Book Value)
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X1= Rasio likuiditas yaitu Current Ratio (CR) data panel 10 perusahaan properti

dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015.

X2= Rasio aktivitas yaitu Turn over Inventory (TOI) data panel 10 perusahaan

properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015.

X3= Rasio aktivitas yaitu Turn over Receivable (TOR) data panel 10 perusahaan

properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015.

X4= Rasio profitabilitas yaitu Return On Equity (ROE) data panel 10 perusahaan

properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015.

a = Konstanta

b1= Koefisien regresi Likuiditas (CR)

b2= Koefisien regresi Aktivitas (TOI)

b3= Koefisien regresi Aktivitas (TOR)

b4= Koefisien regresi Profitabilitas (ROE)

e = Error term

3.6.2 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011) analisis statistik desktiptif digunakan untuk memberikan

gambaran atau deskripsi suatu data. Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisis

data disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan dan

karakteristik data tersebut. Statistik deskriptif dilihat dari rata-rata (mean),

maksimum, minimum, dan standar deviasi untuk mengetahui tingkat rata-rata dan

perbedaan dari indikator Rasio lancar, Turn Over Inventory, Turn Over

Receivable, Return On Equity dan Price Book Value perusahaan sektor properti

dan real estate yang terdaftar di BEI.
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3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda sebagai alat analisis,

sehingga terlebih dahulu harus lulus uji asumsi klasik agar syarat asumsi dalam

regresi terpenuhi. Uji asumsi klasik yang diperlukan adalah uji autokorelasi, uji

multikoliniearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

3.6.3.1 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam data ada korelasi antara

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2005). Jika terjadi

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah cara uji autokorelasi adalah uji

Durbin–Watson (D-W test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

adalah:

a. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du),

maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada

autokorelasi.

b. Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (dl), maka

koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.

c. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasinya lebih

kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.

d. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan di bawah batas bawah (dl)

atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat

disimpulkan.
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Tabel 3.3 Kriteria Uji Durbin-Waston (DW test)

Hipotesis Nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl
Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada

keputusan
dl ≤ d ≤ du

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4

Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada
keputusan

4 – du ≤ d ≤ 4 – dl

Tidak ada autokorelasi positif
dan negative

Tidak ditolak du < d < 4-du

Sumber : Ghozali, 2011

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara

variabel bebas satu terhadap variabel bebas lainnya. Menurut Ghozali (2011), uji

ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel independen. Dasar pertimbangan uji multikononieritas adalah sebagai

berikut :

1. Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan

bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel bebas dalam model regresi.

2. Jika nilai tolerance< 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan

bahwa ada multikolinaeritas antar variabel bebas dalam model regresi.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika varian-varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,maka

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.
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Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah melihat

grafik plot nilai prediksi variable terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan

residualnya ZRESID. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scaterplot antara ZRESID

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah

residual (Y prediksi–Y sesungguhnya) yang telah di studentized (Ghozali,2005).

Dasar analisis tersebut adalah (Ghozali, 2005):

3.6.3.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data pada variabel terikat, variabel

bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang

baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal, sedangkan

distribusi normal dapat diketahui dengan melihat penyebaran data statistik pada

sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2011).

Normal atau tidaknya distribusi residual, dalam penelitian ini uji normalitas

menggunakan histogram, probablility plot dan Kolmogorov-Smirnov.

Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis :

Ho: Data residual terdistribusi normal

Ha: Data residual tidak terdistribusi normal

Jika angka probabilitas < α = 5% berarti Ho ditolak, berarti data tidak terdistribusi

secara normal. Sebaliknya bila angka probabilitas > α = 5%, maka Ho diterima

dan data residual terdistribusi secara normal.
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3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji F (Uji Secara Bersama-sama)

Uji statistik F atau uji Analisis of Variance (ANOVA) merupakan metode untuk

menguji hubungan antara satu variabel dependen (skala mentrik) dengan satu atau

lebih variabel independen (skala non metrik atau kategorikal dengan kategori

lebih dari dua). ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama dan

pengaruh interaksi dari variabel independen kategorikal terhadap variabel

dependen metrik. Pengaruh utama adalah pengaruh langsung variabel independen

terhadap variabel dependen, sedangkan pengaruh interaksi adalah pengaruh

bersama dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali,

2011).

Apabila nilai F signifikan pada tingkat probabilitas 5%, maka dapat dikatakan

bahwa semua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi (R2) yang mendekati satu berarti

variabel-variabel independennya menjelaskan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen amat terbatas.

3.6.4.2 Uji t (Uji Secara Parsial)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel penjelas atau

independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,

2011).
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Pengujian ini dilakukan untuk menguji variabel independen secara parsial dengan

tingkat probabilitas 5%. Apabila tingkat probabilitas lebih kecil dari 5% maka

hipotesis diterima. Pada Uji t dapat dilihat pula nilai koefisien atau beta yang

menunjukkan seberapa besar masing-masing variabel independen dalam

menjelaskan variabel dependen, serta pengaruh positif atau negatif berdasarkan

tanda positif atau negatif pada koefisien.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengujian data dan hasil pembahasan pada bab

sebelumnya tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham perusahaan

sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun

2012-2015, maka penulis menarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Berdasarkan perhitungan dan pembahasan rasio lancar yang telah

dijelaskan dapat disimpulkan bahwa dari 10 perusahaan sampel yang

diteliti selama 4 tahun terdapat 3 perusahaan rasio lancar berfluktuatif naik

dan turun yaitu PT Goa Makassar Tourism Tbk, PT Alam Sutera Reality,

dan PT Metropolitan Land Tbk Rasio lancar yang terus mengalami

peningkatan selama 4 tahun yaitu PT Summarecon Agung Tbk dan PT

Ciputra Surya Tbk dan rasio lancar yang mengalami penurunan selama 4

tahun yaitu PT Ciputra Property, PT Pudjiati Prestige, dan Pakuwon Jati

Tbk sedangkan sisanya PT Bumi Serpong Damai Tbk dan PT Duta Pertiwi

mengalami penurunan sampai Tahun 2014 dan meningkat kembali di

Tahun 2015.

2. Berdasarkan perhitungan dan pembahasan Turn Over Inventory yang telah

dijelaskan dapat disimpulkan bahwa dari 10 sampel perusahaan properti

yang diteliti selama 4 tahun terdapat 5 perusahaan berfluktuatif naik dan
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turun yaitu PT Goa Makassar Tourism Tbk, PT Summarecon Agug Tbk,

PT Ciputra Property, PT Ciputra Surya Tbk dan PT Pudjiati Prestige dan 2

perusahaan mengalami penurunan selama 4 tahun yaitu PT Bumi Serpong

Damai Tbk dan PT Duta Pertiwi Tbk dan PT Metropolitan Land

mengalami peningkatan namun Tahun 2015 mengalami penurunan

sedangkan PT Alam Sutera Reality dan PT Pakuwon Jati mengalami

penurunan hanya Tahun 2013 yang mengalami peningkatan.

3. Berdasarkan perhitungan dan pembahasan Turn Over Receivable yang

telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa dari 10 sampel perusahaan

properti yang diteliti selama 4 tahun terdapat 4 perusahaan berfluktuatif

naik dan turun yaitu PT Summarecon Agung Tbk, PT Duta Pertiwi Tbk,

PT Pudjiati Prestige Tbk, dan PT Pakuwon Jati Tbk. 3 perusahaan

mengalami penurunan selama 4 tahun yaitu PT Alam Sutera Reality Tbk,

PT Ciputra Property, dan PT Metropolitan Land Tbk sedangkan 3

perusahaan mengalami peningkatan namun 2 perusahaan Tahun 2015

mengalami penurunan yaitu PT Goa Makassar Tourism Tbk dan PT

Ciputra Surya Tbk.

4. Berdasarkan perhitungan dan pembahasan Return On Equity yang telah

dijelaskan dapat disimpulkan bahwa dari 10 sampel perusahaan properti

yang diteliti selama 4 tahun terdapat 4 perusahaan ROE berfluktuatif naik

dan turun yaitu PT Alam Sutera Reality Tbk, PT Bumi Serpong Damai

Tbk, PT Ciputra Property Tbk, dan PT Pudjiati Prestige Tbk. 2 perusahaan

mengalami penurunan hanya Tahun 2013 yang mengalami kenaikan yaitu

PT Summarecon Agung Tbk dan PT Duta Pertiwi sedangkan 3 perusahaan
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mengalami kenaikan hanya Tahun 2015 mengalami penurunan yaitu PT

Ciputra Surya Tbk, PT Metropolitan Land Tbk, dan PT Pakuwon Jati Tbk.

5. Berdasarkan perhitungan dan pembahasan Price to Book Value yang telah

dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa dari 10 sampel perusahaan

properti yang diteliti selama 4 tahun terdapat 7 perusahaan PBV

berflutukatif naik dan turun yaitu PT Alam Sutera Reality, PT

Summarecon Agung, PT Bumi Serpong Damai, PT Ciputra Property, PT

Ciputra Surya, PT Metropolitan Land, dan PT Pakuwon Jati. 2 perusahaan

mengalami penurunan yaitu PT Goa Makassar Tourism dan PT Pudjiasti

Prestige sedangkan hanya satu perusahaan yang mengalami peningkatan

yaitu PT Duta Pertiwi.

6. Hasil Uji F menunjukkan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 dan F hitung

5,649> 2,95 pada F tabel yang artinya Rasio Lancar, Turn Over Inventory,

Turn Over Receivable dan Return On Equity memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap harga saham Perusahaan Properti dan Real Estate yang

Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015. Nilai R square sebesar 39,2% artinya

39,2% variabel harga saham (PBV) mampu dijelaskan oleh keempat

variabel independen yaitu likuiditas (CR) aktivitas (TOI), aktivitas (TOR)

dan profitabilitas (ROE), sedangkan sisanya sebesar 60,8% dijelaskan oleh

faktor-faktor lain seperti kebijakan deviden, hutang dan lainnya di luar

model regresi dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 4 variabel

2 hipotesis diterima yaitu rasio lancar dan ROE berpengaruh terhadap

harga saham sedangkan 2 hipotesis ditolak yaitu TOI dan TOR tidak

memiliki pengaruh terhadap harga saham.



78

5.2 Saran

Peneliti memberikan saran berdasarkan pada penelitian ini antara lain :

1. Bagi Investor

Investor hendaknya menilai Current Ratio (CR), dan Return On Equity

(ROE) sebagai alat pertimbangan dalam memilih perusahaan sebelum

berinvestasi hal itu penting karena rasio-rasio tersebut terbukti

berpengaruh terhadap harga saham.

2. Bagi Perusahaan

Berdasarkan pada hasil penelitian perusahaan sebaiknya memberikan

informasi yang baik kepada investor melalui laporan keuangan

perusahaan. Semakin banyak investor membeli saham tersebut maka

semakin banyak modal yang diterima perusahaan dari investor luar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang meneliti tentang harga saham perusahaan untuk

dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap

harga saham perusahaan seperti kebijakan dividen, hutang, dan struktur

kepemilikan perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

Ang, Robert. 1997. Buku Pintar Pasar Modal Indonesia. Jakarta:
Mediasoft Indonesia.

Arifin, Zaenal. 2007. Teori Keuangan dan Pasar Modal. Yogyakarta: Ekonisia

Brigham, Eugene F dan Houston, J,F. 2001. Dasar-Dasar Manajemen
Keuangan. Buku Dua. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.

Brigham, Eugene F dan Houston, J,F. 2012. Dasar-Dasar Manajemen
Keuangan. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga.

Clarensia, Jeany & Azizah, Rahayu. 2011. Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas,
Pertumbuhan Penjualan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham
Studi Empirik Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2007-2010. Jakarta: Universitas Budi Luhur Jakarta.

Gatiningsih. 2009. Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On
Equity (ROE), dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga
Saham pada Perusahaan Makanan dan Minuman Periode 2007 –
2009 yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Malang: Universitas
Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.
Semarang : Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2011. Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanafi, Mamduh M. 2007. Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE.

Harahap, Sofyan Syafri. 2015. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.

Husnan, Suad. 2004. Dasar-Dasar Portofolio dan Analisis Sekuritas.Edisi
Keempat.Yogyakarta : BPFE.

Hutami, Putri Rescyana. 2012. Pengaruh Dividend Per Share, Return On Equity
dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Perusahaan Industri



Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010.
Jurnal Nominal. Vol 1. 2012.

Jumingan. 2006. Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara.

Kusumawardani, Angrawit. 2010. Analisis Pengaruh EPS, PER, ROE, FL, DER,
CR, ROA Pada Harga Saham dan Dampaknya Terhadap Kinerja
Perusahaan LQ45 yang Terdaftar DI BEI Periode 2005-2009. Jawa Barat:
Universitas Gunadarma.

Michael C. Thomsett, Jean Freestone Thomsett. 2009. Getting Started in Real
Estate Investing. John Wiley & Sons Inc.

Munawir.S. 2002. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.

Riyanto, Bambang. 2010. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta:
Penerbit GPFE.

Samsul, Mohammad. 2006. Pasar Modal & Manajemen Portofolio. Jakarta:
Erlangga.

Sartono, Agus. 2001. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta:
BPFE.

Sartono, Agus. 2008. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta:
BPFE.

Sella. 2015.Pengaruh Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Harga Saham
Pada Perusahaan Properti Dan Real Esate Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode 2010-2014. Lampung: Universitas Lampung.

Sembiring, R.K. 2003. Analisis Regresi. Bandung : Institut Teknologi Bandung.

Setiyawan, Indra dan Pardiman. 2014. Pengaruh Current Ratio, Inventory
Turnover, Time Interest Earned Dan Return On Equity Terhadap Harga
Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang
Terdaftar Di Bei Periode 2009-2012. Yogyakarta: Universitas Negeri
Yogyakarta.

Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan. Kebijakan Moneter dan
Perbankan, Edisi Kelima. Jakarta: FE UI.

Sucipto. 2003. Penilaian Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi. Medan:
Universitas Sumatra Utara.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.



Suhadi, Dady. 2009. Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, Rasio
Laverage, dan Rasio Penilaian terhadap Harga Saham Perusahaan Food
and Beverage. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan
Publik. Vol.4, No. I Januari 2009.

Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi. Yogyakarta: ANDI
Yogyakarta.

Sundjaja, Ridwan S dan Inge Barlian. 2013. Manajemen Keuangan Satu. Edisi
Kedelapan. Yogyakarta: Literata Lintas Media.

Sundjaja, Ridwan S dan Inge Barlian. 2003. Manajemen Keuangan Dua. Edisi
Keempat. Yogyakarta: Literata Lintas Media.

Syamsuddin, Lukman. 2001. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.

Wardi, Jeni. 2015. Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On
Equtiy dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan
Pertambangan yang Terdaftar Di BEI Periode 2009-2011. Jurnal
Akuntansi.

Weston, J,F & Brigham, E,F. 2005. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi
Kesembilan, Jilid 1, Jakarta: Erlangga.

Weston, J Fred & Copeland, Thomas E. 1997. Manajemen Keuangan. Jakarta:
Binarupa Aksara.

--------.www.idx.co.id. 2016. Bandar Lampung.

--------.www.sahamoke.com. 2016. Bandar Lampung.

--------.www.rei.or.id. 2016. Bandar Lampung.

-------- SPSS 18.00


	COVER SKRIPSI.pdf
	ABSTRAK.pdf
	COVER DALAM.pdf
	RIWAYAT HIDUP.pdf
	MOTO.pdf
	LEMBAR PERSEMBAHAN SKRIPSI.pdf
	SANWACANA.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	DAFTAR TABEL.pdf
	DAFTAR GAMBAR.pdf
	DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	bab 1.pdf
	bab 2.pdf
	bab 3.pdf
	bab 4.pdf
	bab 5.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

