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ABSTRACT 

Rita Mutoharoh, 2019. The Influence of Debt to Equity Ratio (DER) To Stock 

Price of PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Period 2010-2017. Thesis of the 

Bachelors Program in the Faculty of Economics, Winaya Mukti University 

Accounting Program. Under the guidance of Meita Candra Devi, SE., M.Ak. 

This research aimed to determine: (1) Debt to Equity Ratio of PT. Tiga 

Pilar Sejahtera Food, Tbk. period 2010-2017. (2) The influence of Debt to Equity 

Ratio to stock price of PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. period 2010-2017. The 

population of this research is the financial statements of PT. Tiga Pilar Sejahtera 

Food, Tbk. for 8 years that is 2010-2017. The method used in this research is 

quantitative methods. The analysis technique used is descriptive statistics, simple 

linear regression, classical assumption test, and partial test t. As for calculations 

using IBM SPSS Statistics 23. 

The result of this study were: (1) Debt to Equity Ratio has a negative and 

significant effect on stock prices with the value of Sig. 0.002 (0.002 <0.05) and 

tcount < ttable 2.042. The conclusions of this study are: (1) Development conditions 

of Debt to Equity Ratio PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. The 2010-2017 

period experienced fluctuations. (2) Debt to Equity Ratio partially has a negative 

and significant effect on stock prices of PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. 

period 2010-2017. 
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ABSTRAK 

Rita Mutoharoh, 2019. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap 

Harga Saham pada PT. Tiga PilarSejahtera Food, Tbk. Periode 2010-2017. 

Skripsi Program Sarjana Fakultas Akuntansi Universitas Winaya Mukti. 

Dibawah bimbingan Ibu Meita Candra Devi, SE., M.Ak. 

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui: (1) Debt to Equity Ratio pada PT. 

Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. periode 2010-2017. (2) Pengaruh Debt to Equity 

Ratio terhadap harga saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk Periode 

2010-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk. selama 8 tahun yaitu tahun 2010-2017. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode kuantitatif. Teknik analisis 

yang digunakan adalah statistik deskriptif, regresi linier sederhana, uji asumsi 

klasik, dan uji parsial t. Adapun perhitungan menggunakan IBM SPSS V.23.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Debt to Equity Ratio berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap harga saham dengan nilai Sig. 0,002 (0,002 < 

0,05) dan nilai thitung < ttabel 2,042. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) 

Kondisi perkembangan Debt to Equity Ratio PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. 

Periode 2010-2017 mengalami fluktuatif. (2) Debt to Equity Ratio berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap harga saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, 

Tbk. periode 2010-2017. 

 

Kata Kunci: Harga Saham, Debt to Equity Ratio (DER) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Terbukti dengan meningkatnya jumlah saham yang ditransaksikan dan kian 

tingginya volume perdagangan saham. Saat ini, Pasar modal juga menjadi salah 

satu tujuan investasi menarik bagi para investor baik dari dalam maupun luar 

negeri dan menjadi salah satu sumber pendanaan jangka panjang bagi dunia usaha 

dan pemerintah. Berbagai program seperti pembangunan infrastruktur pun turut 

didorong menggunakan pendanaan dari pasar modal (liputan6.com). Sejalan 

dengan perkembangan yang sangat pesat tersebut, kebutuhan dan informasi 

relevan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal juga meningkat. 

Pasar modal dibentuk untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam 

kepemilikan saham perusahaan dan menciptakan pemerataan pendapatan 

masyarakat melalui pemilikan saham. Oleh sebab itu, saham menjadi salah satu 

instrumen jangka panjang yang sering diperdagangkan dalam pasar modal. 

Menurut (Fred dan Copeland dalam Novita 2017:2) Saham merupakan 

tanda penyertaan atau kepemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan. 

Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas 

tersebut adalah pemiliknya dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas 

(saham) tersebut.  



2 
 

  

 

Tujuan investor menanamkan dananya pada sekuritas saham tentunya untuk 

memperoleh tingkat pengembalian (return) tertentu dengan risiko minimal. 

Investor dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, atau 

malah sebaliknya akan mendapat kerugian dengan jumlah yang terbilang tidak 

sedikit. Hal tersebut menyebabkan investasi pada saham merupakan investasi 

yang memiliki risiko tinggi. Maka dari itu, ketika akan berinvestasi saham 

investor tidak hanya dituntut untuk jeli tetapi juga harus berhati-hati dalam 

pengambilan keputusan investasi dengan terlebih dahulu menganalisis secara teliti 

dan cermat saham-saham yang akan dibeli dengan didukung menggunakan data-

data yang akurat untuk dapat memilih investasi yang aman. Adanya analisis yang 

benar dapat membantu investor dalam mengurangi risiko ketika akan berinvestasi 

dan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal dengan modal yang 

diinvestasikan. 

Secara teoritis terdapat dua analisis untuk melakukan analisis investasi 

dalam bentuk saham yang dapat digunakan oleh investor ataupun calon investor, 

yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal adalah analisis 

terhadap pola pergerakan saham dimasa lalu melalui suatu grafik untuk 

meramalkan pergerakan harga dimasa mendatang, sedangkan analisis fundamental 

adalah analisis berdasarkan kinerja keuangan suatu perusahaan yang terangkum 

dalam laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya. Analisis laporan 

keuangan menggunakan rasio keuangan sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan harga saham (Astrid, 2013:1).  
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Menurut (Weston dan Brigham dalam Reza Bagus, 2015:2) Pergerakan 

harga saham tidak terlepas dari kekuatan permintaan dan penawaran akan saham 

tersebut. Apabila permintaan lebih besar bila dibandingkan dengan penawaran, 

maka mengakibatkan harga saham naik, demikian pula sebaliknya apabila 

penawaran lebih besar dari permintaan saham akan mengakibatkan harga saham 

turun. Harga saham tersebut akan mengalami perubahan setiap saat, dikarenakan 

penilaian sesaat oleh para penjual maupun pembeli yang dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Faktor-faktor  yang mempengaruhi harga saham diantaranya yaitu kondisi  

keuangan perusahaan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, 

tingkat suku bunga deposito, laju inflasi, jumlah laba yang diperoleh perusahaan, 

strategi pemasaran, tingkat risiko dan pengembalian. 

Menurut (Nurul, 2013:2) Tujuan perusahaan melakukan investasi saham 

adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara 

memaksimalkan nilai saham perusahaan yang pada akhirnya akan mencerminkan 

harga saham tersebut.  Harga saham mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. 

Perusahaan dengan prestasi baik, akan mengakibatkan sahamnya banyak diminati 

investor. Prestasi yang baik dapat dilihat dalam laporan keuangan yang 

dipublikasikan oleh perusahaan. Emiten berkewajiban untuk mempublikasikan 

laporan keuangan pada periode tertentu. Laporan keuangan ini sangat berguna 

bagi investor untuk membantu dalam pengambilan keputusan investasi, seperti 

menjual, membeli, atau menanam saham. Saham-saham yang disukai investor 
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yaitu saham-saham dengan fundamental perusahaan yang baik, banyak 

diperdagangkan, dan harganya naik.  

Nilai suatu perusahaan merupakan suatu prestasi yang dapat dilihat dari 

kinerja keuangannya. Profitabilitas yang meningkat akan meningkatkan laba 

ditahan, sehingga hal ini dapat mengurangi minat perusahaan untuk melakukan 

peminjaman dan Debt to Equity Ratio akan menurun. Sedangkan, ukuran 

perusahaan akan menunjukkan seberapa besar aktivitas perusahaan tersebut. 

Semakin besar ukuran perusahaan berarti semakin banyak aktiva yang bisa 

dijadikan jaminan untuk memperoleh utang sehingga tidak menutup kemungkinan 

Debt to Equity Ratio akan meningkat. 

Penggunaan utang untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan akan 

menghasilkan keuntungan dan dapat pula berdampak pada kerugian yang tidak 

lain adalah merupakan risiko dari penggunaan utang. Utang menyebabkan beban 

yang bersifat tetap yaitu beban bunga dan pokok pinjaman yang harus dibayar, 

dilain pihak utang merupakan sumber dana yang dapat digunakan untuk mendanai 

aktivitas perusahaan sehingga perusahaan dapat meningkatkan kemampuan 

menghasilkan laba dan utang yang digunakan seefektif mungkin dapat membantu 

kegiatan operasional perusahaan. Debt to Equity Ratio dapat menggambarkan 

sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari utang (Nurul, 2013:2). 

Debt to Equity Ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sangat 

bergantung pada pihak luar dalam mendanai kegiatannya sehingga beban 

perusahaan juga akan meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 



5 
 

  

 

tinggi besaran rasio Debt to Equity Ratio maka semakin meningkat level risiko 

perusahaan tersebut. Sedangkan, Debt to Equity Ratio yang rendah dapat 

menunjukan kemampuan perusahaan yang akan semakin baik dalam membayar 

kewajiban jangka panjangnya.  

Informasi peningkatan Debt to Equity Ratio dapat diterima pasar sebagai 

sinyal buruk yang akan memberikan masukkan negatif bagi investor dalam 

pengambilan keputusan ketika akan membeli saham. Hal ini akan berakibat pada 

reaksi pasar saham, volume perdagangan saham dan membuat permintaan saham 

menurun.  

Perusahaan yang akan diteliti adalah PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. 

(TPSF). TPSF merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2003 yang pada awalnya hanya bergerak dalam bisnis 

makanan (TPS Food).  

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. hadir dalam industri makanan dengan 

kesadaran bahwa industri ini harus dihadapi dengan inovasi dan penciptaan 

produk yang berkualitas serta berdaya saing tinggi. Dalam upaya mengukuhkan 

keberadaan perusahaan, TPSF memposisikan diri untuk menjadi perusahaan 

pengolahan pangan dengan teknologi modern. Diiringi dengan komitmen yang 

kuat dan inovasi yang dijalankan secara berkelanjutan, kontribusi perusahaan 

terhadap perolehan industri akan semakin meningkat. 

TPSF tetap fokus pada pertumbuhan bisnis dan fokus mengarahkan agar 

perusahaan selalu berupaya memperkuat positioning setiap produk dan melakukan 
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diferensiasi melalui strategy quality dan strategy value. Strategy quality adalah 

memberikan produk-produk dengan kualitas yang lebih baik dibanding produk 

kompetitor sehingga menghasilkan kepuasan dan loyalitas dari pelanggan. 

Perusahaan menerapkan strategy value dengan memberikan nilai yang lebih bagi 

customer baik melalui fungsional yang lebih banyak, layanan yang lebih baik 

maupun dengan mempertahankan harga yang terjangkau untuk produk-produk 

yang dijual. 

Selama tiga tahun terakhir, sejalan dengan proses transformasi bisnis yang 

dicanangkan pada akhir tahun 2009, TPSF telah berkembang pesat dengan 

kombinasi akuisisi dan pola pertumbuhan internal. Dengan komitmen untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dari waktu ke waktu, kedua teknik tersebut sejauh 

ini mampu meningkatkan masa hidup perusahaan serta meningkatkan 

kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia. Proses transformasi bisnis secara 

berkelanjutan dilaksanakan dengan senantiasa menumbuhkan daya saing 

perusahaan menuju kepada performance terbaik. 

Dengan terus membangun kapabilitas sumber daya manusia, inovasi dan 

efisiensi di setiap lini kerja dan kepemimpinan yang mempunyai visi kuat, TPSF 

dapat memenuhi komitmen untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan, 

keuntungan bagi investor, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

terlibat.  

Berikut ini disajikan gambaran kondisi Debt To Equity Ratio dan harga 

saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Periode 2010-2017. 
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     Sumber: Data diolah 

Alasan dipilihnya PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sebagai objek 

penelitian karena, pada rekap data keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. 

dari tahun 2010 s/d 2017 terdapat fenomena bahwa setiap peningkatan Debt to 

Equity Ratio pada perusahaan ini akan diikuti oleh penurunan harga sahamnya. 

Begitupun sebaliknya, jika Debt to Equity Ratio pada perusahaan ini turun maka 

harga saham pada PT. TPSF, Tbk. akan meningkat. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astrid (2013), Rheza 

(2016) dan Arum (2015), serta Novita (2017) dan Fendi (2017) menyatakan hasil 

bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap harga saham.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muksal (2017) dan Vera (2017) 

menyatakan hasil bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian dari Muksal (2017) dan 

172
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Vera (2017) sangat kontradiktif dengan teori yang sudah ada dimana para investor 

cenderung menghindari saham-saham yang memiliki nilai Debt to Equity Ratio 

yang tinggi karena nilai Debt to Equity Ratio yang tinggi mencerminkan risiko 

perusahaan yang relatif tinggi. Selain itu, nilai Debt to Equity Ratio yang tinggi 

dapat menyebabkan terganggunya kualitas kinerja perusahaan, kualitas kinerja 

perusahaan yang terganggu dapat menimbulkan efek negatif pada pertumbuhan 

harga saham. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang variatif diatas mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh Debt To Equity Ratio  

terhadap pembentukan harga saham. maka dari itu, penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Debt To Equity Ratio  (DER) terhadap Harga 

Saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. periode 2010-2017.” 

1.2  Identifikasi dan Rumusan Masalah  

1.2.1  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa 

pokok masalah sebagai berikut: 

1. Debt to Equity Ratio yang tinggi dapat menjadi Informasi yang akan diterima 

pasar sebagai sinyal buruk. 

2. Debt to Equity Ratio merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan 

kurang menariknya investasi saham dan dapat mempengaruhi pergerakan harga 

saham pada perusahaan. 
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1.2.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 

diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Seberapa besar Debt to Equity Ratio di PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. 

periode 2010-2017? 

2. Seberapa besar pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap harga saham pada PT. 

Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Periode 2010-2017? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui Debt to Equity Ratio pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 

periode 2014-2017. 

2. Mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap harga saham pada PT. 

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. periode 2010-2017. 

1.4  Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah dan memperbanyak 

pengetahuan dan wawasan peneliti tentang ilmu keuangan sehubungan 

dengan  Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham. 
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1.4.2. Manfaat praktis 

1. Bagi Peneliti 

Hal ini dapat dijadikan tempat untuk mempraktekkan teori yang telah 

dipelajari selama kuliah dan menerapkannya pada masalah sesungguhnya 

yang nyata terjadi, serta dapat menambah pengalaman dan pengetahuan 

tentang pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap harga saham. 

2. Bagi Perusahaan 

Hal ini dapat digunakan perusahaan untuk menganalisis status 

prusahaan dan kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya pada pihak 

ketiga, serta dapat digunakan untuk mengetahui status perusahaan dengan 

melihat keseimbangan antara jumlah modal dan aktiva tetap yang dimiliki. 

3. Bagi Investor dan Calon Investor 

Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dalam 

menetapkan pilihan investasi yang tepat. 

4. Bagi Universitas 

Hal ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur yang membantu 

menambah wawasan tentang Debt to Equity Ratio dan harga saham serta 

dapat digunakan sebagai dasar perluasan atau referensi bagi mahasiswa/i atau 

peneliti mendatang yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1  Grand Theory 

Hubungan dari variabel Debt to Equity Ratio dan harga saham dapat 

dikatakan saling mempengaruhi sebagaimana yang dinyatakan oleh teori 

(Liembono, 2013:177), teori (Marli, 2010:269), dan Signalling theory yang 

digunakan sebagai grand theory dalam penelitian ini. 

Teori (Liembono, 2013:177) “Semakin tinggi rasio Debt to Equity Ratio, 

maka semakin rendah harga sahamnya. Perusahaan dengan Debt to Equity Ratio 

yang tinggi menggambarkan perusahaan tersebut memiliki utang yang tinggi 

sehingga investor memilih untuk tidak membeli saham tersebut. Begitupun 

sebaliknya, jika Debt to Equity Ratio menurun, maka membuat investor tertarik 

untuk melakukan investasi.” 

Signalling Theory mengatakan “Variabel Debt to Equity Ratio adalah 

sebuah informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada investor, apabila nilai 

Debt to Equity Ratio semakin tinggi maka investor akan menangkap ini sebagai 

sinyal buruk, dikarenakan perusahaan memiliki utang yang tinggi, sehingga para 

investor menilai saham perusahaan ini kurang layak untuk dibeli, karena dengan 

utang yang tinggi risiko kebangkrutan juga semakin tinggi (Reza dan Budi, 

2016:2).  

Teori (Marli, 2010:269) “Semakin tinggi rasio Debt to Equity Ratio berarti 

semakin besar dana yang digunakan sebagai pembiayaan yang berasal dari pihak 
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luar serta mencerminkan solvabilitas perusahaan semakin rendah, sehingga 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban juga rendah..Suatu 

perusahaan yang menggunakan utang akan lebih berisiko dibandingkan dengan 

perusahaan tanpa utang, karena selain memiliki risiko bisnis, perusahaan yang 

menggunakan utang memiliki risiko keuangan (financial risk). Perusahaan yang 

memiliki risiko yang relatif tinggi akan mengakibatkan kurang menariknya 

investasi saham, sehingga dapat menyebabkan turunnya harga saham.  

2.2  Middle Theory 

2.2.1  Rasio Keuangan 

Rasio keuangan berguna untuk melakukan analisa terhadap kondisi 

keuangan dan menilai kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Laporan 

keuangan melakukan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka. 

Angka-angka ini akan menjadi lebih apabila kita dapat bandingkan antara satu 

komponen dengan komponen yang lainnya. Setelah melakukan perbandingan, 

dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan periode tertentu.  

Menurut (Kasmir 2014:104) Rasio keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka-angka yang ada didalam laporan keuangan. Perbandingan 

dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu atau 

beberapa laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa 

angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. 



13 
 

  

 

Menurut (Harahap, dalam Swita 2013:1993) Rasio keuangan merupakan 

angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu akun laporan keuangan 

dengan akun lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.  

Sedangkan, menurut (Irham Fahmi, 2012:107) Rasio keuangan atau 

financial ratio ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap 

kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada 

umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang memadai. Informasi 

tersebut dapat diketahui dengan cara lebih sederhana yaitu dengan menghitung 

rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan merupakan 

suatu perhitungan matematis yang dilakukan dengan cara membandingkan 

beberapa pos atau komponen tertentu dalam laporan keuangan yang memiliki 

hubungan untuk kemudian yang ditujukan untuk menunjukan perubahan dalam 

kondisi keuangan sebuah perusahaan.  

2.2.1.1  Jenis Rasio Keuangan 

Menurut (Irham Fahmi, 2012:65) Rasio keuangan dikelompokkan menjadi 

enam jenis, yaitu: 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio ini menyatakan kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Tujuan dari rasio ini adalah 

untuk mengetahui kecukupan dana yang dimiliki perusahaan dan melihat 
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kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban yang harus 

dipenuhi. Apabila perusahaan mampu untuk membayar kewajiban, maka 

perusahaan tersebut dikatakan likuid, sedangkan perusahaan dikatakan tidak 

likuid jika perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Secara umum, rasio likuiditas ada dua yaitu, current ratio dan 

quick ratio. 

2. Rasio Leverage 

Rasio ini mengukur besarnya sebuah perusahaan dibayar dengan utang. 

Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

melunasi kewajibannya. Secara umum rasio leverage ada tujuh, yaitu debt to 

total asset, debt to equity ratio, times interest earned, cash flow coverage, long 

term debt to total capitalization, fixed charge coverage dan cash flow 

adequancy. 

3. Rasio Aktivitas 

Rasio ini menggambarkan penggunaan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan guna menunjang aktivitasnya. Tujuan dari rasio ini adalah untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan aktivitas 

operasional suatu perusahaan. Secara umum rasio aktivitas ada empat, yaitu 

inventory turnover (perputaran persediaan), rata-rata periode pengumpulan 

piutang, fixed asset turnover (perputaran aktiva tetap), dan total asset turnover 

(perputaran total asset). 
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4. Rasio Profitabilitas  

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Tujuan dari rasio ini adalah 

untuk mengukur kemampuan dan efisiensi operasional suatu perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan. Secara umum rasio ini ada empat, yaitu gross profit 

margin, net profit margin, return on invesment  dan return equity. 

5. Rasio Pertumbuhan 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

posisinya didalam industri dan dalam perkembangannya ekonomi secara 

umum. 

6. Rasio Nilai Pasar 

Rasio ini menggambarkan kondisi yang terjadi dipasar. Secara umum 

rasio ini ada lima, yaitu earnings per share (EPS), price earnings ratio (PER), 

book value per share (PBV), dividend yield dan dividend payout ratio. 

2.2.1.2  Rasio Utang 

Menurut (Gani, 2013:8) rasio utang terbagi menjadi tiga, antara lain:  

1. Rasio Utang Terhadap Modal / Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menggunakan utang dan modal untuk mengukur besarnya rasio 

utang yang dimaksudkan. Debt to Equity Ratio dapat dihitung dengan rumus: 

 
  

 

DER =
Total Utang 

Ekuitas 
 X 100% 
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2. Rasio Kecukupan Modal / Capital Adequacy Ratio 

Rasio ini menunjukkan kecukupan modal yang ditetapkan lembaga 

pengatur yang berlaku khusus bagi industri-industri yang berada dibawah 

pengawasan pemerintah seperti bank dan asuransi. Rasio ini dimaksudkan 

untuk menilai keamanan dan kesehatan perusahaan dari sisi modal pemiliknya. 

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :  

 

 
 
 
3. Rasio Informasi Modal / Capital Information Ratio (CAR) 

Rasio ini mengukur tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, khususnya 

perusahaan bank sehingga dapat bertahan tanpa merusak CAR. Semakin besar 

rasio ini maka semakin kuat posisi modal. Rasio ini dihitung dengan rumus: 

      

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa rasio-rasio diatas 

memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, yang akan digunakan 

adalah rasio utang dengan modal atau Debt to Equity Ratio. 

2.2.1.3  Variabel-variabel Pembentuk Debt to Equity Ratio 

1. Hutang (Liabilities) 

Menurut (Mamduh. M Hanafi, 2010:29) Hutang didefinisikan sebagai 

pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul dimasa mendatang dari 

kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer asset atau memberikan jasa 

CAR =
Stockholders Equity

Total Risk Weighted Assets
 

 

 Rasio Informasi Modal =
Laba Bersih Dividen yang Dibayar

Rata − rata Modal Pemilik
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ke pihak lain dimasa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian dimasa 

lalu. Hutang mucul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau 

jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam.  

Menurut (Fahmi, 2013:163) Klasifikasi hutang dibagi menjadi dua yaitu:  

a. Hutang jangka pendek (Short-term liabilities)  

Hutang jangka pendek sering disebut juga dengan hutang lancar. 

Penegasan hutang lancar karena sumber hutang jangka pendek dipakai untuk 

mendanai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan 

yang segera dan tidak bisa ditunda. Dan hutang jangka pendek ini umumnya 

harus dikembalikan kurang dari satu tahun. Hutang jangka pendek meliputi: 

 Hutang dagang (Account payable) adalah pinjaman yang timbul karena 

pembelian barang-barang dagang atau jasa kredit.  

 Hutang wesel (Notes payable) adalah proses tertulis dari perusahaan untuk 

membayar sejumlah uang atas perintah pihak lain pada tanggal tertentu yang 

akan datang ditetapkan (hutang wesel).  

 Penghasilan yang ditangguhkan (Deferred revenue) adalah penghasilan yang 

sebenarnya belum menjadi hak perusahaan. Pihak lain telah menyerahkan 

uang lebih dahulu kepada perusahaan sebelum perusahaan menyerahkan 

barang atau jasanya.  

 Kewajiban yang harus dipenuhi (Accrual payable) adalah kewajiban yang 

timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan selama jangka 
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waktu tetapi pembayarannya belum dilakukan (misalnya: upah, bunga, sewa 

dan pensiun).  

 Hutang gaji. 

 Hutang pajak, dll. 

b. Hutang jangka panjang (Long term liabilities)  

Hutang jangka panjang (Long term liabilitie) sering disebut dengan 

hutang tidak lancar (non current liabilities). Penyebutan hutang tidak lancar 

karena dana yang dipakai dari sumber hutang ini dipergunakan untuk 

membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Alokasi pembiayaan 

jangka panjang biasanya bersifat tangiable asset (asset yang bisa disentuh), dan 

memiliki nilai jual yang tinggi. Jika suatu saat dijual kembali. Karena itu 

penggunaan dana hutang jangka panjang ini dipakai untuk kebutuhan jangka 

panjang, seperti pembangunan pabrik, pembelian tanah dan gedung, dan lain-

lain. Adapun yang termasuk dalam kategori hutang jangka panjang (long term 

liabilities) ini adalah:  

 Hutang obligasi. 

 Wesel bayar. 

 Hutang perbankkan yang kategori jangka panjang, dll. 

2. Modal  

Menurut (Riyanto, 2010:18) Modal adalah kolektivitas dari barang-

barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, sedangkan yang 

dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang-barang yang ada 
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dalam rumah tangga perusahaan dan fungsi produktifnya untuk membentuk 

pendapatan. Sedangkan, para ekonom menggunakan istilah modal atau capital 

untuk mengacu pada stock sebagai peralatan dan struktur yang digunakan 

dalam proses produksi. Artinya, modal ekonomi mencerminkan akumulasi 

barang yang dihasilkan di masa lalu yang sedang digunakan pada saat ini untuk 

memproduksi barang dan jasa yang baru. Modal ini antara lain peralatan, 

mesin, angkutan, gedung dan bahan baku (Gregory N. Mankiw, 2011:501). 

2.2.2  Macam-macam Harga Saham 

Menurut (Darmadji,.2012:102), Selembar saham mempunyai nilai atau 

harga yang dapat dibedakan menjadi delapan: 

1. Harga Nominal 

Harga nominal merupakan nilai yang tertera pada lembaran surat saham 

yang besarnya ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Harga nominal 

sebagian besar merupakan harga dugaan yang rendah, yang secara arbitrer 

dikenakan atas saham perusahaan. Harga ini berguna untuk menentukan harga 

saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting 

saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 

2. Harga Perdana 

Harga ini merupakan harga yang dicatat pada bursa. Harga saham pada 

pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi dan emiten. Dengan 

demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada 

masyarakat.  



20 
 

  

 

3. Harga Pasar 

Harga ini merupakan harga yang ditetapkan di bursa efek bagi saham 

perusahaan publik atau estimasi harga untuk perusahaan yang tidak memiliki 

saham. Dalam bursa saham, angka ini berubah setiap hari sebagai respon 

terhadap hasil aktual sebagaimana tercermin dalam indeks bursa saham. Hal ini 

juga menunjukkan bahwa tujuan utama manajemen adalah menjamin harga 

sebaik mungkin dalam kondisi apapun.  

4. Harga Pembukaan 

Harga pembukaan adalah harga yang diminta penjual dari pembeli pada 

saat jam bursa dibuka. 

5. Harga Penutupan (closing price) 

Harga penutupan merupakan harga yang muncul pada saat bursa ditutup. 

Harga penutupan sangat penting untuk menjadi acuan harga saham dikeesokan 

hari. Harga penutupan biasanya digunakan untuk memprediksi harga saham 

pada periode berikutnya. 

6. Harga Tertinggi 

Harga saham tidak hanya sekali atau dua kali dalam satu hari, tetapi bisa 

berkali dan tidak terjadi pada harga saham yang lama. Dari harga-harga yang 

terjadi tentu ada harga yang paling tinggi pada satu hari bursa tersebut, harga 

tersebut disebut harga tertinggi. 
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7. Harga Terendah  

Harga terendah merupakan kebalikan dari harga tertinggi, yaitu harga 

yang paling rendah pada satu hari bursa.  

8. Harga Rata-rata 

Harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah. 

Harga ini bisa dicatat untuk transaksi harian, bulanan atau tahunan. 

Investor berkepentingan untuk mengetahui nilai tersebut sebagai informasi 

penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dari ketiga nilai 

tersebut, investor dapat mengetahui apakah saham tersebut tergolong overvalued 

atau undervalued sehingga hal ini bisa menjadi pertimbangan investor dalam 

membeli, menanamkan atau menjual saham.  

2.2.2.1  Analisis terhadap Harga Saham   

Penilaian atas saham merupakan suatu mekanisme untuk merubah 

serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diamati menjadi 

perkiraan tentang harga saham. Variabel-variabel ekonomi tersebut misalnya laba 

perusahaan, dividen yang dibagikan, aset perusahaan, variabilitas laba, dll. Secara 

umum ada dua analisis yang sering digunakan dalam melakukan analisis saham, 

yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental (Ema, 2013:13). 

1. Analisis teknikal   

Menurut (Tanndelilin, 2010:392) Analisis teknikal adalah teknik untuk 

memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya 

berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga saham dan 
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volume. Dengan demikian, analisis teknikal merupakan analisis yang 

memperhatikan perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Analisis ini akan 

menentukan nilai saham dengan menggunakan data pasar dari saham, seperti 

harga dan volume transaksi saham. Harga suatu saham akan ditentukan oleh 

penawaran dan permintaan terhadap saham tersebut. 

2. Analisis fundamental   

Menurut (Marlena dan Malinda, 2011:47) mengatakan bahwa analisis 

fundamental mempraktikkan harga saham di masa yang akan datang dengan 

mengestimasi nilai faktor–faktor fundamental yang mempengaruhi harga 

saham di masa yang akan datang dan menerapkan hubungan variabel-variabel 

tersebut.  

Sedangkan, menurut (Tanndelilin, 2010:338) Analisis fundamental 

melakukan analisis terhadap faktor-faktor makro ekonomi yang mempengaruhi 

kinerja seluruh perusahaan-perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan analisis 

industri, dan pada akhirnya dilakukan analisis terhadap perusahaan yang 

mengeluarkan sekuritas bersangkutan untuk menilai apakah sekuritas yang 

dikeluarkannya menguntungkan atau merugikan bagi investor. Dengan 

demikian, analisis fundamental merupakan analisis yang berbasis pada data riil 

untuk mengevaluasi atau memproyeksikan nilai suatu saham.  

Analisis fundamental mencoba memperhitungkan harga saham dimasa 

yang akan datang dengan dengan cara: 
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a. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga 

saham di masa yang akan datang. 

b. Menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham.   

Beberapa data atau indikator yang umum digunakan dalam analisis 

fundamental adalah: pendapatan, laba, pertumbuhan penjualan, imbal hasil atau 

pengembalian ekuitas, margin laba, dan data-data keuangan lainnya sebagai 

sarana untuk menilai kinerja perusahaan dan potensi pertumbuhan perusahaan 

dimasa mendatang. Analisis fundamental umumnya dilakukan dengan tahapan 

melakukan analisis ekonomi terlebih dahulu, diikuti dengan analisis industri 

dan akhirnya analisis perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Analisis 

fundamental didasarkan atas pemikiran bahwa kondisi perusahaan tidak hanya 

dipengaruhi faktor internal tetapi juga faktor-faktor eksternal, yaitu kondisi 

ekonomi dan industri (Ema, 2013:15). 

2.2.2.2  Keuntungan Pembelian Saham   

Motivasi setiap investor adalah mendapatkan keuntungan dari transaksi 

investasi yang mereka lakukan. Bermain saham memiliki potensi keuntungan 

dalam dua hal, yaitu pembagian dividen dan kenaikan harga saham (capital gain). 

Dividen merupakan hasil dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang 

saham. Besarnya dividen diatur oleh direksi perusahaan. Dividen bisa berbentuk 

uang maupun saham, dan biasanya dibagikan dalam jangka waktu satu tahun 

sekali. Sedangkan capital gain, didapat berdasarkan selisih harga jual dikurangi 
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dengan harga beli suatu saham. keuntungan yang akan didapat dalam capital gain 

jika harga jual saham lebih tinggi dari harga beli saham.   

Adapun risiko kepemilikan saham itu sendiri menurut (Darmadji dan 

Fakhruddin, dalam Ema 2013:15) yaitu: 

1. Tidak mendapat dividen   

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya menghasilkan 

keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika 

mengalami kerugian. Dengan demikian, potensi ditentukan oleh kinerja 

perusahaan tersebut.   

2. Capital loss   

Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu mendapatkan 

capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya investor 

harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga beli saham, 

terkadang untuk menghindari potensi kerugian yang semakin besar seiring 

terus menurunnya harga saham, maka seorang investor rela menjual sahamnya 

dengan harga rendah. Istilah ini dikenal dengan istilah penghentian kerugian 

(cut loss).  

3. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi   

Sesuai dengan peraturan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, jika 

sebuah perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, maka otomatis saham perusahaan 

tersebut akan dikeluarkan dari bursa atau di-delist. Dalam kondisi perusahaan 

dilikuidasi, maka pemegang saham akan menempati posisi lebih rendah 



25 
 

  

 

dibanding kreditor atau pemegang saham obligasi dalam pelunasan kewajiban 

perusahaan. Artinya, setelah semua asset perusahaan tersebut dijual, terlebih 

dahulu akan dibagikan kepada para kreditor atau pemegang obligasi, dan jika 

masih terdapat sisa, baru dibagikan kepada para pemegang saham.   

4. Saham di-delist dari bursa   

Risko lain yang dihadapi oleh para pemodal adalah jika saham 

perusahaan di-delist dari bursa, umumnya terjadi karena kinerja yang buruk 

misalnya, dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, 

mengalami kerugian beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara 

berturut-turut selama beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai 

dengan peraturan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia. 

5. Saham dihentikan sementara (suspensi)   

Disamping risiko diatas, risiko lain yang juga mengganggu para investor 

untuk melakukan aktivitasnya adalah jika suatu saham dihentikan 

perdagangannya oleh Bursa Efek Indonesia, yang menyebabkan investor tidak 

dapat menjual sahamnya hingga suspensi tersebut dicabut.  

Suspensi biasanya berlangsung dalam waktu singkat misalnya, satu sesi 

perdagangan, dua sesi perdagangan, namun dapat pula berlangsung dalam 

kurun waktu beberapa hari perdagangan. Hal tersebut dilakukan otoritas bursa 

jika suatu saham mengalami lonjakan harga yang luar biasa, suatu perusahaan 

dipailitkan oleh kreditornya, atau berbagai kondisi lain yang mengharuskan 

Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan saham tersebut untuk 
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sementara sampai perusahaan yang bersangkutan memberikan informasi yang 

belum jelas tersebut sehingga tidak menjadi ajang spekulasi. Jika telah 

didapatkan suatu informasi yang jelas, maka suspensi atas saham tersebut dapat 

dicabut oleh bursa dan saham dapat diperdagangkan kembali seperti semula. 

2.2.2.3  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham  

Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya, bahkan setiap 

detikpun harga saham dapat berubah. Oleh karena itu, investor harus jeli dalam 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. Ada 

sejumlah faktor mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham naik ataupun 

turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor 

internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya antara lain: laba 

perusahaan, pertumbuhan aktiva tahunan, likuiditas, nilai kekayaan total dan 

penjualan. Sementara itu faktor eksternalnya adalah: kebijakan pemerintah dan 

dampaknya, pergerakan suku bunga, fluktuasi nilai tukar mata uang, rumor dan 

sentimen pasar dan penggabungan usaha (business combination).    

2.3  Teori-teori 

2.3.1  Debt to Equity Ratio (DER) 

Menurut (Darsono dan Ashari, 2010:54-55) Debt to Equity Ratio 

merupakan salah satu ratio leverage atau solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah 

rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika 

perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini disebut dengan rasio pengungkit 

(leverage) yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. 
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Menurut (Abdul Halim, 2013:56) Debt to Equity Ratio menunjukan berapa 

rupiah modal sendiri yang disediakan untuk membayar utang.  

Menurut (Sutrisno, 2013:218) Debt to Equity Ratio adalah imbangan antara 

hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini 

berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. 

Menurut (Siegel dan Shim, dalam Fahmi 2010:128) Debt to Equity Ratio 

merupakan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk 

memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. 

Menurut (Kasmir, 2014:157) Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan 

membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh 

ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk 

mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio menggambarkan 

seberapa besar utang yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam 

menjalankan operasionalnya, dibandingkan dengan ekuitas yang dimilikinya. 

Serta seberapa mampu perusahaan menggunakan modal yang ada dalam 

memenuhi kewajibannya.  

Semakin rendah rasio Debt to Equity Ratio berarti semakin baik 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya, dan 
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semakin tinggi rasio Debt to Equity Ratio, maka semakin kecil juga kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.  

2.3.2  Harga Saham 

Menurut (Jogiyanto, 2010:167) Harga suatu saham terjadi di pasar bursa 

pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditetukan oleh permitaan 

dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. 

Menurut (Brigham dan Houston, 2010:7) Harga saham merupakan 

kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan pemegang saham 

diterjemahkan menjadi memaksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham 

pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus kas yang diharapkan diterima 

di masa depan oleh investor jika investor membeli saham.  

Menurut (Sartono, dalam Ema 2013:13) Harga pasar saham terbentuk 

melalui mekanisme permintaan dan penawaran dipasar modal. Menurut (Darmadji 

dan Fakhrudin, 2012:102) Harga saham terjadi di bursa pada waktu tertentu. harga 

saham bisa berubah naik ataupun turun dalam hubungan waktu yang begitu cepat. 

Harga saham dapat berubah dalam hitungan menit bahkan dapat berubah dalam 

hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung permintaan dan 

penawaran antara pembeli saham dengan penjual saham.  

Menurut (EduardusTandellin, 2010:133) Harga saham merupakan cerminan 

dari ekspektasi investor terhadap faktor-faktor earning, aliran kas dan tingkat 

return yang disyaratkan investor, yang mana ketiga faktor tersebut juga sangat 

dipengaruhi oleh kinerja ekonomi makro. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harga saham adalah 

harga selembar kertas yang diperjualbelikan di pasar modal, yang mana harga 

tersebut dapat berubah kapan saja tergantung dengan kuatnya permintaan dan 

penawaran akan saham tersebut. Harga saham yang cukup tinggi akan 

memberikan keuntungan, yaitu berupa capital gain dan citra yang lebih baik bagi 

perusahaan sehingga memudahkan bagi manajemen untuk mendapatkan dana dari 

luar perusahaan. 

2.4  Penelitian Terdahulu 

Tabel I  

Penelitian Terdahulu 
 

No 

Penulis/ 

Tahun 

Terbit 

 

Judul 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

 

Hasil 

Penelitian 
 
 
1 

 

Novita 

Putri 

Anindita 

(2017) 

 

 

Pengaruh 

CR, ROE, 

ROA, DAR, 

dan DER 

Terhadap 

Harga Saham 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang Listing 

di Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) 

Periode 

2011-2014. 

 

Menggunakan 

variabel 

Independen 

DER dan 

variabel 

dependen 

harga saham 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

sama.  

 

Tidak 

menggunak

an variabel 

independen 

CR, ROA, 

ROE, dan 

DAR. Serta 

perusahaan 

yang 

diambil 

untuk 

penelitian 

berbeda. 

 

Secara 

simultan 

variabel CR, 

ROE, ROA, 

DAR, dan DER 

secara 

bersama-sama 

berpengaruh  

terhadap harga 

saham. Secara 

parsial 

variabel CR, 

ROE, ROA, dan 

DAR 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham, 

sedangkan 

variabel Debt 
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to Equity Ratio 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham dengan 

nilai 

signifikansi 

sebesar 0.004 

lebih kecil dari 

alpha 0,05.  
 

 

2 

 

Rheza 

Dewanga 

Nugraha 

(2016) 

 

Analisis 

Pengaruh 

Dividend 

Payout Ratio, 

Debt to 

Equity Ratio, 

Return on 

Equity dan 

Total Asset 

Turnover 

Terhadap 

Harga Saham 

pada 

Perusahaan 

Industri 

Dasar dan 

Kimia yang 

Terdaftar di 

BEI Periode 

2010-2014. 

 

Menggunakan 

variabel 

Independen 

DER dan 

variabel 

dependen 

harga saham 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

sama. 

 

Tidak 

menggunak

an variabel 

independen 

DPR, ROE, 

dan TAT. 

Serta 

perusahaan 

yang 

diambil 

untuk 

penelitian 

berbeda. 

 

Secara parsial 

DPR dan ROE 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

sedangkan 

DER dan 

TATO 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham. dengan 

nilai 

signifikansi 

DER 

0,026<0,05. 

Secara 

simultan 

variabel DPR, 

DER, ROE, 

dan TATO 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 
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saham pada 

perusahaan 

industri dasar 

dan kimia 

yang terdaftar 

di BEI periode 

2010-2014. 

 

3 

 

Astrid 

Amanda 

(2013) 

 

 

Pengaruh 

Debt to 

Equity Ratio 

(DER), 

Return on 

Equity 

(ROE), 

Earning Per 

Share (EPS), 

dan Price 

Earning 

Ratio (PER) 

Terhadap 

Harga Saham 

pada  

Perusahaan 

Food and 

Beverages 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) tahun 

2008-2011.  

 

Menggunakan 

variabel 

Independen 

DER dan 

variabel 

dependen 

harga saham 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

sama. 

 

Tidak 

menggunak

an variabel 

independen 

EPS, ROE, 

dan PER. 

Serta 

perusahaan 

ynag 

diambil 

untuk 

penelitian 

berbeda. 

 

Secara 

simultan 

variabel Debt 

to Equity Ratio 

(DER), Return 

on Equity 

(ROE), 

Earning Per 

Share (EPS) 

dan Price 

Earning Ratio 

(PER).mempu

nyai pengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

Secara parsial 

variabel DER 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham dengan 

nilai nilai 

signifikansi 

0.011 < 0,05.   

Variabel ROE 

dan EPS 

berpengaruh 

signifikan 
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terhadap harga 

saham. 

Variabel PER 

tidak 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham. 

 

4 

 

Arum 

Deswati 

Murni 

(2015) 

 

Pengaruh 

PER, DER 

dan ROE 

terhadap 

Harga Saham 

pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

BEI Tahun 

2007-2011. 

 

Menggunakan 

variabel 

Independen 

DER dan 

variabel 

dependen 

harga saham 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

sama. 

 

Tidak 

menggunak

an variabel 

independen 

ROE dan 

PER. Serta 

perusahaan 

yang 

diambil 

untuk 

penelitian 

berbeda. 

 

Diketahui hasil 

penelitian  

menunjukan 

bahwa variabel 

PER dan ROE 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham dan 

DER 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 
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5 

 

Fendi 

Hudaya 

Ramadhani 

(2017) 

 

Pengaruh 

DER, ROE 

dan NPM 

terhadap 

Harga Saham 

Perusahaan 

Sektor 

Pertambanga

n yang 

Terdaftar di 

BEI Periode 

2011-2015. 

 

Menggunakan 

variabel 

Independen 

DER dan 

variabel 

dependen 

harga saham 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

sama. 

 

Tidak 

menggunak

an variabel 

independen 

ROE dan 

NPM. Serta 

perusahaan 

yang 

diambil 

untuk 

penelitian 

berbeda. 

 

Diketahui hasil 

penelitian  

menunjukan 

bahwa variabel 

NPM  dan 

ROE 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

Sedangkan, 

DER 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham 
 
2.5  Kerangka Pemikiran  

Menurut (Sugiyono, 2012:89) Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang 

hubungan variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. 

2.5.1  Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham 

Debt to Equity Ratio menunjukkan rasio total utang terhadap total modal. 

Bagaimana kemampuan perusahaan menggunakan modal yang dimiliki dalam 

memenuhi kewajibannya. Debt to Equity Ratio yang tinggi menandakan bahwa 

ketergantungan perusahaan dalam pembiayaan ekuitas menggunakan utang juga 

tinggi. Hal ini akan menyebabkan investor cenderung menghindari saham 

perusahaan tersebut, semakin rendah permintaan dari pasar maka harga saham 

juga akan menurun (Ratih et al, dalam Reza dan Budi 2016:2). 
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 Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity 

Ratio yang tinggi akan menjadi informasi yang dapat diterima oleh investor 

sebagai sinyal yang buruk, sehingga para investor cenderung menghindari saham 

perusahaan tersebut dan menilai saham perusahaan ini kurang layak untuk dibeli, 

hal tersebut menyebabkan permintaan pasar akan saham tersebut menjadi turun 

sehingga semakin rendah permintaan dari pasar maka harga saham juga akan 

menurun. Pernyataan ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Astrid (2013), Novita (2017), Arum (2015), Fandi (2017) dan Rheza (2016) yang 

menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap harga saham.  

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menguji pengaruh Debt to 

Equity Ratio terhadap harga saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. 

Periode 2010-2017. Dengan membuat paradigma sederhana dimana terdapat dua 

variabel yaitu variabel independen (Debt to Equity Ratio) dan variabel dependen 

(harga saham), dapat digambarkan sebagai berikut: 

Keterangan: 

    =   Pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

 

 

 

 

 
 

Gambar II - Paradigma Sederhana 

X 

Variabel independen 

(Debt to Equity Ratio) 

Y 

Variabel dependen 

(Harga Saham) 
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2.6  Hipotesis Pemikiran 

Perumusan hipotesis pemikiran merupakan langkah ke tiga dalam 

penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka 

pemikiran.  

Menurut (Sugiyono, 2011:64) Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban yang empirik. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian yang harus diuji secara empiris untuk mendapat bukti dan 

kebenarannya.  

Berdasarkan penelitian yang terdahulu, landasan teori dan kerangka 

pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan 

hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut: 

Ha     :   Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

  PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. periode 2010-2017. 

Ho     :   Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham  

  pada PT.Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. periode 2010-2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Metode yang Digunakan 

Menurut (Ari Kunto, 2013:203) Metode penelitian adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Pada bab 

sebelumnya telah dijelaskan latar belakang masalah, tujuan, manfaat dan hipotesis 

penelitian. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mempersiapkan data penelitian dan menguji hipotesis sehingga dapat ditarik 

kesimpulan sesuai hasil yang diperoleh. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini 

meggunakan jenis data kuantitatif berupa data sekunder, menurut (Sugiyono, 

2014:224) Data kuantitatif adalah data yang bersifat numerik atau angka yang 

dapat dianalisis dengan menggunakan statistik. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat diunduh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). 

Berdasarkan hipotesis yang diajukan, diidentifikasi dua jenis variabel dalam 

penelitian ini, yaitu variabel independen (Debt to Equity Ratio) dan variabel 

dependen (Harga Saham), harga saham yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah harga saham penutupan (closing price). Rencana dan langkah kerja yang 

akan dilakukan dalam penyelesaian penelitian ini adalah: 

1. Melakukan analisis statistik deskriptif. 

2. Melakukan analisis data dengan uji asumsi klasik, dimana dalam uji asumsi 

klasik akan dilakukan uji normalitas dan uji autokorelasi. 

http://www.idx.co.id/
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3. Melakukan uji hipotesis, dalam uji hipotesis akan dilakukan analisis regresi 

linier sederhana. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam analisis linier 

sederhana adalah: mencari persamaan garis regresi dengan satu prediktor, 

mencari koefisien determinasi sederhana (r2) dan menguji signifikansi dengan 

uji t. 

Sedangkan untuk gambaran hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen adalah bahwa variabel independen mempengaruhi atau menjadi 

sebab akibat terciptanya variabel dependen, sehingga menurut tingkat 

eksplanansinya hubungan tersebut disebut hubungan kausal yaitu hubungan yang 

bersifat sebab akibat. 

3.2  Operasionalisasi Variabel 

Menurut (Sugiyono 2017:39) Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yang akan diteliti, yaitu variabel 

independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).  

Menurut (Sugiyono, 2011:61) Variabel bebas atau independen merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat atau dependen. Variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio. Sedangakn, variabel terikat atau 

dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 
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adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011:61). Variabel terikat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah harga saham. 

Tabel II 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel 

 

Kensep Variabel 

 

Dimensi 

 

Indikator 

 

Skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Debt to 

Equity 

Ratio (X) 

 
 
Debt to Equity Ratio 

merupakan rasio yang 

digunakan untuk 

menilai utang dengan 

ekuitas. Rasio ini dicari 

dengan membandingkn 

antara seluruh utang, 

termasuk utang lancar 

dengan seluruh ekuitas. 

Rasio ini digunakan 

untuk mengetahui 

jumlah dana yang 

disediakan peminjam 

(kreditor) dengan 

pemilik perusahaan. 

Dengan kata lain rasio 

ini berfungsi untuk 

mengetahui setiap 

rupiah modal sendiri 

yang dijadikan untuk 

jaminan utang  

(Kasmir, 2014:157). 
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Harga 

Saham 

(Y) 

 
 
Harga saham terjadi di 

bursa pada waktu 

tertentu. harga saham 

bisa berubah naik 

ataupun turun dalam 

hubungan waktu yang 

begitu cepat. Harga 

saham dapat berubah 

dalam hitungan menit 

bahkan dapat berubah 

dalam hitungan detik.  

Hal tersebut 

dimungkinkan karena 

tergantung permintaan 

dan penawaran antara 

pembeli saham dengan 

penjual saham 

 (Darmadji dan 

Fakhrudin, 2012:102). 
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3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1  Populasi 

Populasi bisa diukur dengan suatu objek dan benda-benda alam yang lain, 

populasi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh suatu 

subjek atau objek.  

Menurut (Sugiyono, 2015:80) populasi merupakan “wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/.subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.” 

Dalam penelitian ini, penulis menentukan populasi adalah Debt to Equity 

Ratio dan Harga Saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yaitu dari tahun 

2010 s/d 2017 dengan responden sebanyak 32. 

 3.3.2  Sampel  

Menurut (Sugiyono, 2015:81) sampel merupakan “Bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan 

penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Untuk itu 

sampel yang dimbil dari popualasi harus betul-betul respentativ (mewakili).” 

Dalam penelitian ini, penulis menentukan sampel adalah Debt to Equity 

Ratio dan Harga Saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yaitu dari tahun 

2010 s/d 2017. 
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3.3.2.1. Teknik Sampel 

Menurut (Sugiyono,.2015:81) Teknik sampel digunakan: “Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan diantaranya Probability Sampling dan Non-

Probability Sampling.” 

Dalam penelitian ini, penulis meggunakan teknik sampel sampling jenuh 

yang terdapat di Non-Probability Sampling.  

Menurut (Sugiyono, 2015:84) Non-Probability Sampling merupakan 

“Teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Teknik sampel ini meliputi: sampling sistematis, kuota, aksidental, porpusive, 

sampling jenuh dan snowball.” 

Menurut (Sugiyono, 2015:85) Sampling jenuh merupakan “Teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel.” 

Jadi dari penjelasan teknik sampel diatas penulis tidak menentukan sampel, 

karena seluruh anggota populasi akan diteliti. 
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3.4  Sumber dan Cara Penentuan Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 

mana data didapat dan diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data 

kuantitatif yang berupa data sekunder. Menurut (Sugiyono 2017:137) Data 

sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung 

keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan 

menunjang penelitian ini. 

Data sekunder yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan PT. Tiga 

Pilar Sejahtera Food, Tbk. Periode 2010-2017 yang dapat diunduh melalui website 

resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

3.5  Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2015:224) merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Untuk mendapatkan data sekunder, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:  

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penelitan yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, diktat, jurnal-

jurnal, serta bahan-bahan yang berhubungan dengan topik penulisan. Dengan 

http://www.idx.co.id/
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cara membaca, mengutip, serta menyadur pendapat-pendapat para ahli yang 

ada hubungannya dengan objek penelitian. 

2. Riset Internet 

Pengumpulan data untuk mencari berita maupun referensi lewat internet. 

3.6  Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.6.1  Rancangan Analisis  

3.6.1.1  Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011:147). Termasuk dalam statistik 

deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram 

lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi 

sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan presentase. 

Metode analisis data akan dilakukan dengan bantuan program Statistical 

Package for Social Science (SPSS). Data olahan SPSS adalah Debt to Equity 

Ratio dan harga saham sehingga dapat diketahui nilai maksimum, minimal, 

rata-rata dan standar deviasi dari variabel tersebut. 
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3.6.1.2  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik perlu dilakukan untuk menguji apakah model regresi 

yang digunakan dalam penelitian layak atau tidak untuk digunakan. Pengujian 

asumsi klasik meliputi uji normalitas dan uji autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Imam Ghozali, 2011:107). 

Pengujian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan 

dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S sebagai berikut: 

a. Jika nilai Signifikansi > 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. 

b. Jika nilai Signifikansi < 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi 

normal. 

2. Uji Autokorelasi 

Menurut (Ghozali, 2016:107-108) Uji autokorelasi digunakan untuk 

menguji apakah dalam  model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau 

sebelumnya. Sebuah masalah autokorelasi terjadi apabila korelasi yang muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. 
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Residual atau pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya 

menjadi penyebab terjadinya masalah ini. Biasanya masalah autokorelasi terjadi 

pada data runtut waktu (time series) karena pengganggu pada suatu individu atau 

kelompok akan mempengaruhi pada periode berikutnya. Pengujian autokorelasi 

dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (D-W). Dengan tingkat kepercayaan  

α = 5%. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menurut (Ghozali, 

2011:11) adalah sebagai berikut: 

a. Jika 0 < d < dl, maka tidak ada autokorelasi positif, (Tolak). 

b. Jika dl ≤ d ≤ du, maka tidak ada autokorelasi positif, (No decision). 

c. Jika 4 − dl < d < 4, maka tidak ada autokorelasi negatif, (Tolak). 

d. Jika 4 – du ≤ d ≤  4 – dl, maka tidak ada autokorelasi negatif, (No decision). 

e. Jika du < d < 4 – du, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif, (Tidak 

ditolak). 

Jika hasil penelitian meunjukan keputusan “No decision” maka harus 

dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat problem 

autokorelasi atau tidak. Alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengujian 

autokorelasi adalah Runs Test. Menurut (Ghozali, 2016:116) Uji autokorelasi 

dapat dilakukan dengan uji Runs Test. Dalam uji ini didapatkan hipotesis, jika 

antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual 

adalah acak atau random. Runs Test digunakan untuk melihat apakah data 

residiual terjadi secara random atau tidak (sistematis).  

Runs test dilakukan dengan membuat hipotesis dasar yaitu: 
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H0 :  residual (res_1) random (acak). 

Ha  :  residual (res_1) tidak random. 

Menurut (Ghozali, 2011:120) dengan hipotesis dasar diatas, maka dasar 

pengambilan keputusan uji statistik dengan Runs Test adalah: 

a) Jika nilai Asymp.sig. (2-tailed) < 0,05, maka HO ditolak dan Hα diterima. 

Hal ini berarti data residual terjadi secara tidak random (sistematis) 

sehingga terdapat gejala autokorelasi. 

b) Sebalikya, jika nilai Asymp.sig. (2-tailed) > 0,05, maka HO diterima dan Hα 

ditolak. Hal ini berarti data residual terjadi secara random atau acak 

(sistematis) sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi. 

3.6.2  Uji Hipotesis 

3.6.2.1  Analisis Regresi Linear Sederhana 

Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi 

linear sederhana digunakan untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2011:237). 

Langkah-langkah analisis linear sederhana sebagai berikut: 

1. Mencari Persamaan Garis Regresi dengan Satu Prediktor 

Y = a + bX 

Keterangan:  

Y = Subjek dalam variabel dependen. 

a = Konstanta. 
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 b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka     

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka 

terjadi penurunan. 

 X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

2.  Mencari Koefisien Determinasi Sederhana (r2) 

Koefisien determinasi sederhana dilakukan dengan cara  mengkuadratkan 

koefisien korelasi antara variabel Debt to Equity Ratio dengan harga saham. 

3.  Menguji Signifikansi dengan Uji t 

Uji.t.dilakukan untuk menguji signifikansi dari setiap variabel 

independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini 

uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Debt to Equity Ratio 

terhadap harga saham. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian 

adalah: 

1) Menyusun hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1) 

a. H0 : β1=0, diduga variabel independen secara parsial tidak berpengaruh  

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. H1 : β1≠, diduga variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Menetapkan kriteria pengujian yaitu: 

a. Tolak H0 jika angka signifikan < α = 5%. 

b. Terima H0 jika angka signifikan > α = 5%. 
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Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

 Apabila β1=0 atau Sig > α = 5% maka H0 diterima dan H1 ditolak, ini berarti 

bahwa Debt to Equity Ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham. 

 Apabila Sig < α = 5% maka H1 diterima dan H0 ditolak, ini berarti bahwa 

Debt to Equity Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham. 

 

 

 

 

 



 
 

49 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menyajikan dan membahas hasil pengolahan data yang 

berkaitan dengan pengaruh variabel independen yaitu Debt to Equity Ratio 

terhadap variabel dependen yaitu Harga Saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera 

Food, Tbk. periode 2010-2017. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif 

berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website resmi www.idx.co.id. Selain itu, 

secara berurutan pada bab ini akan dibahas gambaran umum hasil penelitan yang 

meliputi analisis deskriptif, pengukuran variabel, analisis regresi, dan pengujian 

variabel secara parsial (uji t), sehingga pada akhirnya diperoleh hasil yang 

merupakan tujuan dari penelitian ini. Secara berurutan pada bab ini akan dibahas 

pula gambaran umum hasil penelitian yang meliputi: 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

memberikan deskripsi tentang data dari variabel Debt to Equity Ratio dan variabel 

harga saham. Data tersebut meliputi jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, 

nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Setiap variabel penelitian yang disajikan 

dalam bentuk deskripsi data diperoleh dari data yang telah diolah dengan program 

SPSS (Statistical Package for Social Science) version 23 for Windows. 

http://www.idx.co.id/


50 
 

  

 

Debt to Equity Ratio merupakan hasil bagi dari total utang dengan total 

ekuitas (equity). Hasil perhitungan analisis statistik deskriptif atas variabel Debt to 

Equity Ratio terhadap Harga Saham dapat disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel III 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
 

Variabel DER Harga 

Saham 

Minimum 0,75 345 

Maximum 1,89 2190 

Mean 1,1756 1227,06 

Standar Deviasi 0,28144 480,815 

                                     Sumber: Data diolah 

Tabel III diatas menunjukan variabel Debt to Equity Ratio dan harga saham 

pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dimana Debt to Equity Ratio pada 

perusahaan ini memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,28144, memiliki nilai Debt 

to Equity Ratio tertinggi sebesar 1,89 dan nilai Debt to Equity Ratio terendah 

sebesar 0,75, serta memiliki nilai rata-rata Debt to Equity Ratio sebesar 1,1756. 

Nilai standar deviasi harga saham sebesar 480,815, nilai harga saham tertinggi 

sebesar Rp. 2.190 dan nilai harga saham terendah sebesar Rp. 345, serta memiliki 

nilai rata-rata harga saham sebesar 1227,06. 
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4.1.2  Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov, dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S. Berikut ini adalah 

hasil rangkuman pengujian normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov: 

Tabel IV 

Hasil Uji Normalitas 

 

Unstandardized 

Residual 
Kesimpulan 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,156 
Berdistribusi Normal 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,079 

            Sumber: Data diolah 

Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahui nilai Kolmogorov-Smirnov  

sebesar 0,156 dengan nilai signifikansi sebesar 0,079. Nilai sig = 0,079 > α = 0,05 

berarti data berdistribusi normal. 

 
2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui 

uji  Runs Test. Berikut ini adalah hasil dari uji autokorelasi: 
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Tabel V 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Unstandardized 

Residual 

 
Kesimpulan 

 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

 
0,072 

 
Tidak terjadi Autokorelasi 

        Sumber: Data diolah 

Berdasarkan output SPSS diatas, diketahui nilai Asymp.sig.(2-tailed) 

sebesar 0,072.>.0,05 berarti tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.  

4.1.3  Hasil Uji Hipotesis 

4.1.3.1  Analisis Regresi Linier Sederhana   

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Hipotesis yang akan diuji adalah H0.:.p.=.0, artinya 

suatu variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen.-H1.:.p.≠.0,_artinya suatu variabel independen memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan ketentuan jika thitung 

> ttabel H1 diterima dan H0 ditolak. Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Atau, H1 diterima dan H0 ditolak jika angka signifikan <α.=.5%. Jika 

angka signifikan >α.=.5% maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Tiga Pilar 

Sejahtera Food, Tbk. periode 2010-2017. Hasil analisis regresi linier sederhana 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel VI 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Variabel 
Nilai r  Nilai t  

Sig   Konstanta Koefisien 
rhitung   r2 thitung   ttabel 

DER – Harga 
Saham  

0,527 0,278 -3,400 2,042 0,002 0,058 -0,023 

  Sumber: Data diolah 

1. Persamaan Garis Regresi dengan Satu  Prediktor 

Berdasarkan nilai konstanta dan nilai koefisien regresi pada tabel diatas, 

dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 

Harga Saham  = 0,058 – 0,023 DER 

Persamaan tersebut dapat diketahui nilai koefisien regresi Debt to Equity 

Ratio dalam persamaan tersebut menunjukan angka sebesar -0,023. 

Menjelaskan bahwa setiap peningkatan Debt to Equity Ratio sebesar 1 poin, 

maka akan  menurunkan nilai Harga Saham sebesar 0,023 poin. Nilai konstanta 

0,058 yang berarti jika variabel Debt to Equity Ratio dianggap konstan, maka 

nilai dari Harga Saham adalah 0,058. Oleh karena koefisien bernilai negatif, 

maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Debt to Equity Ratio terhadap Harga 

Saham menunjukan arah negatif.   

2. Koefisien Determinasi r2 

Berdasarkan tabel VI, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,278. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa sebesar 27,8% variabel 

Harga Saham dapat dijelaskan oleh variasi Debt to Equity Ratio, sedangkan 
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sisanya 72,2% (100%.−.27,8%) dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak 

dimasukkan dalam model ini. 

3. Uji Signifikansi Regresi Sederhana dengan Uji t 

Uji signifikansi regresi sederhana dengan uji  t dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel Debt to Equity Ratio 

terhadap harga saham. Uji signifikansi ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel yang telah ditentukan atau dapat juga 

dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi dengan nilai 

pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan 

tabel VI, dapat dilihat nilai thitung sebesar -3,400 jika dibandingkan dengan nilai 

ttabel untuk df = 30 pada tingkat signifikansi 0,05 sebesar 2,042, maka nilai thitung 

lebih kecil dari ttabel (-3,400.<.2,042). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 

0,002 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai pada tingkat signifikansi 

yang telah ditentukan yaitu sebesar α = 0,05 (0,002 < 0,05). 

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

hipotesis (Ha) yang berbunyi Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. periode 2010-

2017 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Debt to 

Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Tiga 

Pilar Sejahtera Food, Tbk. periode 2010-2017. 
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4.2  Pembahasan 

 4.2.1  Pengaruh Debt toEquity Ratio terhadap Harga Saham 

Berikut akan disajikan tabel rekapitulasi perkembangan Debt to Equity 

Ratio dan Harga Saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. periode 2010-

2017.  

Tabel VII 

Rekapitulasi perkembangan Debt to Equity Ratio (DER) dan Harga Saham 

Variabel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DER (%) 172 105 75 113 105 128 117 156 

Harga Saham 780 860 1300 875 2.095 1.210 1.945 476 

  Sumber: Lampiran I, hlm. vii. 

Berdasarkan Tabel VII diatas dapat diketahui bahwa Debt to Equity Ratio 

pada tahun 2010 sebesar 172%, harga saham sebesar Rp..780. Pada tahun 2011 

Debt to Equity Ratio menurun menjadi 105% atau turun sebesar 67% dari tahun 

2010, harga saham naik menjadi Rp..860 atau naik sebesar Rp..80 dari tahun 

2010. Pada tahun 2012 Debt to Equity Ratio turun menjadi 75% atau turun sebesar 

30% dari tahun 2011, harga saham meningkat menjadi Rp. 1.300 atau naik Rp.440 

dari tahun 2011. Pada tahun 2013 Debt to Equity Ratio meningkat menjadi 113% 

atau naik sebesar 38% dari tahun 2012 dan harga saham turun menjadi Rp..875 

atau turun Rp..425 dari tahun 2012. Pada tahun 2014 Debt to Equity Ratio 

menurun menjadi 105% atau turun sebesar 8% dari tahun 2013, harga saham naik 

menjadi Rp..2.095 atau naik sebesar Rp..1.220 dari tahun 2013. Pada tahun 2015 
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Debt to Equity Ratio meningkat menjadi 128% atau naik sebesar 23% dari tahun 

2014, harga saham turun menjadi Rp. 1.210 atau turun sebesar Rp. 885 dari tahun 

2014. Pada tahun 2016 Debt to Equity Ratio turun menjadi 117% atau turun 

sebesar 11% dari tahun 2015, harga saham meningkat menjadi Rp. 1.945 atau 

naik Rp.735 dari tahun 2016. Pada tahun 2017 Debt to Equity Ratio meningkat 

menjadi 156% atau naik sebesar 39% dari tahun 2016 dan harga saham turun 

menjadi Rp. 476 atau turun Rp. 1.200 dari tahun 2016 dan lebih rendah dari tahun 

2010. 

Umumnya perusahaan bukan perbankan atau pembiayan yang sehat secara 

keuangan ditunjukan dengan rasio Debt to Equity Ratio dibawah angka satu atau 

100%, semakin rendah rasio Debt to Equity Ratio maka semakin bagus 

(www.Investing.com). Dapat dilihat pada Tabel VII. PT. Tiga Pilar Sejahtera 

Food, Tbk. pada tahun 2010-2017 memiliki rasio Debt to Equity Ratio lebih dari 

satu atau 100%, hanya pada tahun 2012 saja perusahaan ini memiliki rasio Debt to 

Equity Ratio kurang dari satu yaitu dengan nilai Debt to Equity Ratio sebesar 

75%. Rasio Debt to Equity Ratio lebih dari satu menunjukan TPSF pada tahun 

2010-2017 memiliki risiko keuangan yang cenderung tinggi, dimana jumlah 

hutang yang dimiliki lebih besar dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki. 

Rasio Debt to Equity Ratio lebih dari satu juga dapat menyebabkan terganggunya 

kualitas kinerja perusahaan, yang akan menyebabkan kinerja perusahaan akan 

mengalami penurunan, yang kemudian akan menimbulkan efek negatif pada 

pertumbuhan harga saham. Oleh karena itu, beberapa investor cenderung 

http://www.investing.com/
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menghindari perusahaan yang bukan bergerak dalam bidang keuangan seperti 

Bank, atau perusahaan investasi dengan rasio Debt to Equity Ratio lebih dari satu.  

Berdasarkan teori yang dikemukakan (Sudana, 2011:10) bahwa penggunaan 

hutang yang semakin besar dibandingkan dengan modal sendiri akan berdampak 

pada penurunan nilai perusahaan. Debt to Equity Ratio yang tinggi menunjukkan 

tingginya ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar, sehingga 

beban perusahaan juga semakin berat. Jika suatu perusahaan menanggung beban 

hutang yang tinggi, yaitu melebihi modal sendiri yang dimiliki, maka harga saham 

perusahaan akan menurun.  

Melalui kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan Debt to 

Equity Ratio dan harga saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. periode 

2010-2017 berubah-ubah atau tidak selalu meningkat dan menurun. 

Variabel Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Harga Saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. periode 2010-2017. Hal 

tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi adalah sebesar -0,023 dan thitung 

sebesar -3,400 yang lebih kecil dari ttabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu 

sebesar 2,042 (-3,400.<.2,042). Selain itu, nilai probabilitas signifikansi sebesar 

0,002 juga menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai yang telah ditentukan 

pada tingkat 5% yaitu 0,05 (0,002 < 0,05). 

Nilai koefisien determinasi (r2) yang diperoleh adalah sebesar 0,278. Nilai 

tersebut dapat diartikan bahwa sebesar 27,8% variabel Harga Saham dapat 

dijelaskan oleh variasi Debt to Equity Ratio sedangkan sisanya 72,2% 
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(100%i−i27,8%) dijelaskan oleh faktor lain. Nilai konstanta 0,058 yang berarti 

jika variabel Debt to Equity Ratio dianggap konstan, maka nilai dari Harga Saham 

adalah 0,058.  

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Novita Putri Anindita (2017) dan Rheza Dewangga Nugraha 

(2016), Astrid Amanda (2013), Arum (2015) dan Fandi (2017) yang juga 

menyatakan hasil yang sama dengan penelitian ini, bahwa Debt to Equity Ratio 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Tetapi, berbeda dengan 

hasil penelitian Muksal (2017) dan Deppy (2018) yang menyatakan bahwa Debt 

to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Debt to Equity Ratio dapat 

mempengaruhi Harga Saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. periode 

2010-2017. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Liembono, 

2013:177) “Semakin tinggi rasio Debt to Equity Ratio, maka semakin rendah 

harga sahamnya. Perusahaan dengan Debt to Equity Ratio yang tinggi 

menggambarkan perusahaan tersebut memiliki utang yang tinggi sehingga 

investor memilih untuk tidak membeli saham tersebut. Begitupun sebaliknya, jika 

Debt to Equity Ratio menurun, maka membuat investor tertarik untuk melakukan 

investasi.”
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat perkembangan yang berubah-ubah terhadap Debt to Equity Ratio dan 

Harga Saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. periode 2010-2017. 

Diketahui bahwa pada tahun 2011 Debt to Equity Ratio menurun dan 

harga saham naik dari tahun 2010. Tahun 2012 harga saham naik dari tahun 

2011 dan Debt to Equity Ratio menurun dari tahun 2011. Tahun 2013 terjadi 

perubahan, Debt to Equity Ratio meningkat dan harga saham turun tetapi masih 

diatas tahun 2010, 2011, dan 2017. Tahun 2014 Debt to Equity Ratio menurun 

dan harga saham naik cukup drastis bahkan lebih tinggi dari tahun 2010 s/d 

2017. Tahun 2015 Debt to Equity Ratio meningkat dan harga saham turun dari 

tahun 2014. Tahun 2016 harga saham naik dari tahun 2015 dan Debt to Equity 

Ratio menurun namun masih diatas tahun 2014. Tahun 2017 terjadi perubahan 

kembali, Debt to Equity Ratio meningkat dan harga saham turun cukup drastis 

bahkan lebih rendah dari tahun 2010 s/d 2016. 

2. Terdapat pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham pada PT. Tiga 

Pilar Sejahtera Food, Tbk. periode 2010-2017.  
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Berdasarkan dengan uji t dapat diketahui bahwa variabel independen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini 

dibuktikan dari nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari α = 0,05 dengan 

nilai koefisien regresi yang bernilai negatif. Maka, dapat disimpulkan bahwa 

Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Harga 

Saham pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. periode 2010-2017. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Investor 

Selain memahami rasio Debt to Equity Ratio, sebaiknya investor juga 

lebih memahami semua informasi dengan memperhatikan rasio-rasio lain 

yang berhubungan dengan Harga Saham, yang nantinya akan digunakan 

untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 

2. Bagi Perusahaan 

Debt to Equity Ratio yang tinggi disebabkan total hutang yang lebih 

besar dari total ekuiatas yang dimiliki, oleh karena itu perusahaan harus 

mempertimbangkan kebijakan perusahaan dalam berhutang, karena semakin 

tinggi hutang perusahaan maka semakin rendah minat investor untuk 

investasi, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dalam pembentukan 

harga saham pada perusahaan. Selain rasio Debt to Equity Ratio perusahaan 
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sebaiknya menganalisis lebih lanjut rasio keuangan lain yang dapat 

mempengaruhi pembentukan harga saham pada perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hal yang menyebabkan hasil penelitian tidak signifikan atau hipotesis 

yang diajukan tidak terdukung, antara lain: data yang dikumpulkan memang 

tidak berhasil untuk membuktikan hipotesis, kesalahan pengambilan sampel, 

kesalahan input data (coding), kesalahan teknik analisis, kesalahan dalam 

menerima atau menolak hipotesis, dll.  

Maka dari itu, bagi peneliti selanjutnya yang berminat terhadap 

permasalahan ini sangat disarankan sebaiknya melakukan penelitian pada 

sektor yang berbeda, memperbanyak sampel, dan menambah variabel 

independen (bebas) yang belum dimasukkan dalam penelitian ini, agar hasil 

penelitian memiliki cakupan yang lebih luas dan untuk memastikan 

kemungkinan masih terdapat variabel independen (bebas) lainnya yang 

berpengaruh terhadap Harga Saham selain Debt to Equity Ratio. 
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Lampiran I - Data PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.  

NO 
KODE 

PERUSAHAAN 
TAHUN 

DEBT TO 

EQUITY 

RATIO 

HARGA 

SAHAM 

1 

AISA 

2010     

  Kuartal I 1,89 345 

2   Kuarta II 1,80 400 

3   Kuartal III 1,75 450 

4   Kuartal IV 1,72 780 

5 
2011     

  Kuartal I 1,00 1100 

6   Kuarta II 1,03       980 

7   Kuartal III 1,02 1080 

8   Kuartal IV 1,05       860 

9 
2012     

  Kuartal I 0,86 1200 

10   Kuarta II 0,88 1120 

11   Kuartal III 0,83 1230 

12   Kuartal IV 0,75 1300 

13 
2013     

  Kuartal I 0,86 1280 

14   Kuarta II 1,01 1060 

15   Kuartal III 1,09       900 

16   Kuartal IV 1,13 875 

17 
2014     

  Kuartal I 1,09 1500 

18   Kuarta II 1,20 1450 

19   Kuartal III 1,16 1550 

20   Kuartal IV 1,05 2095 

21 
2015     

  Kuartal I 1,06 1950 

22   Kuarta II 1,18 1860 

23   Kuartal III 1,19 1430 

24   Kuartal IV 1,28 1210 

25 
2016     

  Kuartal I 1,26 1340 

26   Kuarta II 1,09 1590 

27   Kuartal III 1,18 1125 

28   Kuartal IV 1,17 1945 



 

 

 

 

29 
  2017     

    Kuartal I 1,13 2190 

30 AISA   Kuarta II 1,18 1665 

31     Kuartal III 1,17      930 

32     Kuartal IV 1,56      476 
     Sumber: www.idx.com/  ticmi.co.id 

Lampiran II – Perhitungan Debt to Equity Ratio 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total Utang (𝐷𝑒𝑏𝑡)

Total Ekuitas (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)
 

NO 
KODE 

PERUSAHAAN 
TAHUN 

TOTAL 

KEWAJIBAN 

TOTAL 

EKUITAS 
DER 

1  
2010       

 
  Kuartal I 1.025.394 541.283 1,89 

2 
 

  Kuarta II 1.055.684 585.365 1,80 

3 
 

  Kuartal III 1.022.844 582.794 1,75 

4 
 

  Kuartal IV 1.021.321 592.748 1,72 

5  
2011       

 
  Kuartal I 1.792.611 1.783.954 1,00 

6 
 

  Kuarta II 1.813.225 1.754.983 1,03 

7 
 

  Kuartal III 1.825.736 1.791.592 1,02 

8 
 

  Kuartal IV 1.875.565 1.785.394 1,05 

9 AISA 2012       

 
  Kuartal I 1.634.589 1.886.227 0,86 

10 
 

  Kuarta II 1.738.419 1.960.057 0,88 

11 
 

  Kuartal III 1.641.317 1.970.061 0,83 

12 
 

  Kuartal IV 1.430.279 1.891.046 0,75 

13  
2013       

 
  Kuartal I 1.822.457 2.108.618 0,86 

14 
 

  Kuarta II 2.186.371 2.171.675 1,01 

15 
 

  Kuartal III 2.483.265 2.260.661 1,09 

16 
 

  Kuartal IV 2.666.573 2.359.251 1,13 



 

 

 

 

17  
2014       

 
  Kuartal I 2.712.846 2.467.689 1,09 

18 
 

  Kuarta II 3.042.836 2.531.015 1,20 

19     Kuartal III 3.825.158 3.289.383 1,16 

20     Kuartal IV 3.779.017 3.592.829 1,05 

21 
  2015       

    Kuartal I 3.967.921 3.729.391 1,06 

22     Kuarta II 4.502.354 3.814.119 1,18 

23     Kuartal III 4.634.168 3.882.316 1,19 

24 AISA   Kuartal IV 5.094.073 3.966.907 1,28 

25  
2016       

 
  Kuartal I 5.199.212 4.115.194 1,26 

26     Kuarta II 4.228.442 3.855.427 1,09 

27     Kuartal III 4.666.655 3.954.658 1,18 

28     Kuartal IV 4.990.139 4.264.400 1,17 

29 
  2017       

    Kuartal I 4.960.769 4.383.081 1,13 

30     Kuarta II 5.301.516 4.486.126 1,18 

31     Kuartal III 5.217.438 4.435.882 1,17 

32     Kuartal IV 5.319.855 3.404.879 1,56 
  Sumber: www.idx.com/  ticmi.co.id 

 



 

 

 

 

Lampiran III - Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

DER 32 ,75 1,89 1,1756 ,28144 

HS 32 ,00879 ,05577 ,0312491 ,01224438 

Valid N (listwise) 
32         

 
Lampiran IV -  Hasil Uji Normalitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lampiran V -  Hasil Uji Autokorelasi 

 
Runs Test 

  
Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -,00023 

Cases < Test Value 15 

Cases >= Test Value 17 

Total Cases 32 

Number of Runs 9 

Z -1,801 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,072 

a. Median 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 
Residual 

N 32 

Normal Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. 
Deviation 

,01048164 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,156 

Positive ,156 

Negative -,087 

Test Statistic ,156 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,079c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
 



 

 

 

 

Lampiran VII -  Hasil Uji Signifikansi dengan Uji t 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,058 ,008   7,143 ,000 

DER -,023 ,007 -,527 -3,400 ,002 

a. Dependent Variable: HS 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,527a ,278 ,254 ,01057487 

a. Predictors: (Constant), DER 
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