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ABSTRACT 

Economic activity has grown relatively greatest negative is the type of business that rely on imported 
components. Based on this background, it can be research entitled "The Effect of Financial Factors 
Against Fundamental Stock Market In Consumer Goods Consumer Goods Companies That Go Public 
At PT. Indonesia Stock Exchange. Formulation of the problem and the purpose of this research is: 
How does a fundamental comprised of Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover, 
Return on Assets, Return on Equity and Earnings Per Share simultaneously and partially on the stock 
price as well as which of the The sixth fundamental factors consisting of Current Ratio, Debt To 
Equity Ratio, Total Asset Turnover, Return on Assets, Return on Equity and Earnings Per Share which 
has a dominant influence on stock prices in the Consumer Goods Companies That Go Public in PT. 
Indonesia Stock Exchange in 2009-2011?. The analysis technique used is multiple linear regression, 
Classical Assumptions Test, Test F-test, t-test test. Based on the calculations, the conclusion: 
Simultaneously known that fundamental factors are comprised of Current Ratio, Debt To Equity 
Ratio, Total Asset Turnover, Return on Assets, Return on Equity, and Earning Per Share, only three 
variables consisting of the Current Ratio, Total Asset Turnover, Earnings Per Share are jointly 
(simultaneously) have a significant influence on stock prices on consumer goods company which 
went public in PT. Indonesia Stock Exchange in 2009-2011. From the F test (F-test) at the 5% 
significance level obtained F count of 36.992 with a .000 sig significant independent variables that 
have been determined together have an influence on stock prices, partially Based on the test results 
it is known that only one variable free the Earning Per Share which significantly affect the price of 
shares in consumer goods that go public in PT. Indonesia Stock Exchange in 2009-2011. This is 
indicated from the results of t count is greater than the value of t table (7.371> 2.101). While the 
other independent variables are the Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover, 
Return on Assets, Return on Equity is not significantly affect stock prices in consumer goods 
companies that went public in the PT. Indonesia Stock Exchange in 2009-2011. This demonstrated 
the significant value of greater than 5%. Earning Per Share is equal to 0.910 thus be an Earning Per 
Share dominant factor affecting the price of shares in the consumer goods that go public in PT. 
Indonesia Stock Exchange 



 
 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

            Kegiatan ekonomi yang mengalami 

pertumbuhan yang negatif relatif paling 

besar adalah jenis usaha yang sangat 

bergantung pada komponen impor. 

(Dalam  Juwari Pancawati ; 2004). 

Semakin tumbuhnya perekonomian di 

Indonesia, maka ada beberapa pemilik 

modal atau investor membutuhkan media 

untuk menginvestasikan uang 

mereka.Pasar modal merupakan 

representasi yang tepat untuk menilai 

kondisi perusahaan-perusahaan yang go 

public  di suatu negara karena hampir 

semua industri terwakili di dalamnya dan 

salah satu sarana efektif untuk 

mempercepat pembangunan suatu 

negara dan perkembangan pasar modal 

memberikan sumber investasi bagi 

investor, maka investor perlu 

menganalisis faktor–faktor apa saja yang 

mempengaruhi pergerakan dalam menilai 

harga saham yang akan dibeli oleh 

investor. Adapun faktor yang 

mempengaruhi pergerakan harga saham 

yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 

Faktor eksternal adalah faktor yang 

berada di luar perusahaan, tetapi 

mempunyai pengaruh terhadap kenaikan 

atau penurunan kinerja perusahaan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Ada pun faktor eksternal tersebut yaitu 

tingkat suku bunga, tingkat inflasi, 

peraturan perpajakan, kebijakan 

pemerintah, tingkat bunga pinjaman luar 

negeri, kondisi ekonomi internasional, dan 

kurs valuta asing yang dipengruhi oleh 

US$ (Mohamad Samsul ; Dalam Leni ; 

2012 ; 2). Yang termasuk faktor internal 

yaitu analisis laporan keuangan 

perusahaan. Dengan analisis laporan 

keuangan ini dapat diketahui kekuatan 

serta kelemahan yang dimiliki 

perusahaan. Seperagkat laporan 

keuangan utama dalam bentuk neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal, dan laporan aliran kas belum 

dapat memberi manfaat maksimal bagi 

pemakai sebelum pemakai menganalisis 

laporan keuangan tersebut lebuh lanjut 

dalam bentuk analisis ratio keuangan. 

Adapun beberapa analisis ratio keuangan 

yang digunakan yaitu ratio likuiditas yang 

terdiri dari Current Ratio, Quick Ratio, dan 

Ner Working Capital. Ratio leverage yang 

terdiri dari Debt To Equity Ratio, Debt 

Ratio, Long Term Debt To Equity Ratio, 

Long Term Debt To Capitalzation, Times 

Interest Earned, Cash Return On Sale. 

Ratio Aktivitas yang terdiri dari Total Asset 

Turnover, Fiex Asset Turnover, Account 

Recievable Turnover, Inventory Turnover, 

Average Cellection Period, dan Days Seles 

In Inventory. Ratio profitabilitas yang 

terdiri dari Return On Equity, Net Profit 

Margin, Gross Profit Margin, Operating 

Return On Asset, dan Opperating Ratio. 



 
 

Ratio pasar yang terdiri dari Earning Per 

Share, Devidend Yield, Deviden Per Share, 

Deviden Peyout Ratio, Price Earning Ratio, 

Book Value Per Share, dan Price To Book 

Value. Dengan dianalisisnya ratio–ratio ini 

akan menunjukkan tingkat kesehatan 

suatu perusahaan ataupun tingkat 

prestasi yang telah tercapai. (Pandji 

Anoraga dan Piji Pakarti, 2008 : 111). 

 

2. Perumusan Masalah 

              Bagaimana pengaruh faktor 

fundamental yang terdiri dari Current 

Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset 

Turnover, Return On Asset, Return On 

Asset secara simultan dan parsial 

terhadap harga saham dan manakah 

yang paling berpengaruh dominan 

terhadap harga saham pada 

perusahaan Consumer Goods yang go 

public di PT. Bursa Efek Indonesia. 

3. Tujuan Penelitian 

             Untuk mengetahui pengaruh 

faktor fundamental yang terdiri dari 

Current Ratio, Debt To Equity Ratio, 

Total Asset Turnover, Return On Asset, 

Return On Asset secara simultan dan 

parsial terhadap harga saham dan 

manakah yang paling berpengaruh 

dominan terhadap harga saham pada 

perusahaan Consumer Goods yang go 

public di PT. Bursa Efek Indonesia. 

A. Metode Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan Consumer Goods 

yang go public di PT. Bursa Efek 

Indonesia melalui situs 

www.idx.co.id . 

Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian ini 

adalah bidang keuangan 

khususnya mengenai laporan 

keuangan berupa neraca dan 

laba rugi dari tahun 2009-2011. 

2. Populasi di dalam penelitian ini 

berjumlah 37 perusahaan sektor  

Consumer  Goods yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tabel di atas. Metode penentuan 

sampel yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

purposive juggement sampling, 

yaitu metode pengambilan 

sampel yang tidak diacak atau 

sesuai dengan kriteria-kriteria 

tertentu. Penelitian ini mengambil 

10 perusahaan Consumer Goods 

yang go public dari tahun 2009 

sampai tahun 2011.Metode 

pengumpulan data yang 

dipergunakan adalah metode 

dokumentasi, yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mencatat dokumen-

dokumen maupun laporan-

laporan yang ada dari lembaga 

atau perusahaan di PT. Bursa Efek 



 
 

Indonesia melalui situs 

www.idx.co.id  khususnya 

perusahaan Consumer Goods 

periode 2009-2011. 

3. Teknik Analisis Data 

          Analisis Kuantitatif yang 

terdiri dari: Uji Asumsi Klasik, 

Regresi Linier Berganda,  Uji F 

(f-test),Uji t (t-test). 

4. Analisis Kualitatif 

Analisis kuantitatif dilakukan 

secra deskriptif yang bersifat 

memperjelas dan 

memperkuat analisis 

kuantitatif serta memberikan 

penjelasan terhadap data 

dalam analisis kuantitatif. 

B. Hasil Penelitian Dan Pembahsan 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi dan pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, terhadap tiga dari 

enam variabel bebas yang dipilih 

melalui program SPSS dan yang 

memiliki nilai koefisien regresi positif 

yaitu Total Asset Turnover (X3) dan 

Earning Per Share (X6), sedangkan 

Current Ratio (X1) nilai koefisien 

regresinya bertanda negatif.Hasil 

perhitungan berdasarkan uji signifikan 

secara simultan (F-test) yang telah 

dilakukan diperoleh hasil bahwa F 

hitung  sebesar 36,992 > F tabel 

sebesar 3,16 maka Ho ditolak dan Hi 

diterima ini berarti bahwa dari 

perhitungan SPSS diketahui bahwa 

faktor fundamental yang terdiri dari 

Current Ratio, Debt To Equity Ratio, 

Total Asset Turnover, Return On Asset, 

Return On Equity, dan Earning Per 

Share hanya tiga variabel yang terdiri 

dari Current Ratio, Total Asset 

Turnover, Earning Per Share yang 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

Hasil perhitungan Current Ratio (CR) 

secara parsial dimana nilai t hitung < 

nilai t tabel yaitu -0,163 < 2,101 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Current Ratio (CR) tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap harga saham 

(Y) pada perusahaan Consumer Goods 

yang go public di PT. Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2011 yang 

berarti Current Ratio (CR) mempunyai 

pengaruh yang berlawanan terhadap 

harga saham. Hal ini berarti apabila 

Current Ratio (CR) suatu perusahaan 

menurun akan menyebabkan harga 

saham suatu perusahaan menurun 

dalam setiap periodenya sehingga 

tidak diminati oleh investor. Hasil 

perhitungan Total Asset Turnover 

(TAT) secara parsial dimana nilai t 

hitung < nilai t tabel yaitu 0,187 < 

2,101 ini berarti bahwa Total Asset 

Turnover (TAT) tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap harga saham 



 
 

pada perusahaan Consumer Goods 

yang go public di PT. Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2011. Yang 

menyebabkan Total Asset Turnover 

(TAT) tidak signifikan adalah dimana 

perusahaan tidak mampu melakukan 

perputaran modal secara berkala. 

Hasil perhitungan Earning Per Share 

(EPS) secara parsial dimana t hitung > 

t tabel yaitu 7,371 > 2,101 ini berarti 

bahwa Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh secara parsial terhadap 

harga saham pada perusahaan 

Consumer Goods yang go public di PT. 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2011. Koefisien yang bertanda positif 

berarti Earning Per Share (EPS) 

meningkat, maka harga saham pun 

akan akan meningkat. Hal ini tentu 

saja akan menarik minat investor 

dalam menginvestasikan dananya 

pada perusahaan tersebut, karena 

mampu meningkatkan laba per 

lembar sahamnya. Hasil perhitungan 

dengan uji betha diperoleh koefisien 

betha terbesar dimiliki oleh Earning 

Per Share (EPS) yaitu sebesar 0,910 

dengan demikian Earning Per Share 

merupakan faktor yang berpengaruh 

paling dominan terhadap harga 

saham perusahaan Consumer Goods 

yang go public di PT. Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2009-2011. 

 

C. Simpulan Dan Saran 

           Berdasarkan hasil penelitian 

dan hasil analisis yang dikemukakan 

pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil uji regresi simultan 

(F-test) diketahui dari perhitungan 

SPSS diketahui bahwa faktor 

fundamental yang terdiri dari Current 

Ratio, Debt To Equity Ratio, Total 

Asset Turnover, Return On Asset, 

Return On Equity, dan Earning Per 

Share  hanya  tiga variabel yang terdiri 

dari Current Ratio, Total Asset 

Turnover, Earning Per Share yang 

secara bersama-sama (simultan) 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap harga saham pada 

perusahaan Consumer Goods yang go 

public di PT. Bursa Efek Indonesia 

tahun 2009-2011 dengan kata lain 

hipotesis pertama ditolak atau tidak 

terbukti. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial diketahui bahwa hanya 

satu variabel bebas yaitu Earning Per 

Share (EPS) yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan Consumer Goods yang go 

public di PT. Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2011. Sedangkan 

variabel bebas lainnya yaitu Current 

Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), 

Total Asset Turnover (TAT), Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE) 



 
 

tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham pada 

perusahaan Consumer Goods yang go 

public  di PT. Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2011 dengan kata lain 

hipotesis kedua ditolak atau tidak 

terbukti. Berdasarkan hasil pengujian 

dengan uji betha untuk faktor-faktor 

fundamental yang terdiri dari Current 

Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), 

Total Asset Turnover (TAT), Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE) 

dan Earning Per Share (EPS) diperoleh 

koefisien betha terbesar dimiliki oleh 

Earning Per Share (EPS), dengan 

demikian Earning Per Share (EPS) 

merupakan faktor yang berpengaruh 

paling dominan terhadap harga saham 

pada perusahaan Consumer Goods 

yang go publc di PT. Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2011 dengan 

kata lain hipotesis ketiga diterima dan 

terbukti. Berdasarkan simpulan di atas 

maka dapat dikemukakan beberapa 

saran yang dapat diberikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam 

melakukan investasi di Bursa Efek 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

Dalam mengambil keputusan 

berinvestasi, investor dan calon 

investor sebaiknya memperhatikan 

faktor fundamental perusahaan yang 

dilihat dari kinerja perusahaan berupa 

laporan keuangan perusahaan. Karena 

dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa rasio pasar Earning Per Share 

(EPS) berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan 

Consumer Goods yang  go public di PT. 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-

2011. Rasio Earning Per Share (EPS) 

merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur seberapa besar 

setiap lembar saham dapat 

memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. Earning Per Share (EPS) 

sangat penting karena semakin tinggi 

nilai Earning Per Share (EPS) suatu 

perusahaan maka semakin besar laba 

yang diperoleh perusahaan tersebut 

sehingga bisa meningkatkan minat 

investor untuk menginvestasikan 

uangnya pada perusahaan tersebut. 

Bagi Investor maupun calon investor 

di dalam menginvestasikan dananya 

agar terlebih dahulu melakukan 

analisis terhadap faktor fundamental 

suatu perusahaan sebelum 

berinvestasi pada saham suatu 

perusahaan, sehingga tidak akan 

mengalami kerugian. Selain itu juga 

hendaknya investor memilih investasi 

dengan memperhitungkan resiko  

terkecil yang ditimbulkan serta 

disesuaikan dengan kemampuan 

keuangan investor. 

         Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat mengembangkan 



 
 

penelitian ini dengan memasukan 

atau menambah jumlah sampel 

penelitian serta variabel-variabel yang 

lain untuk mengetahui kontribusi dari 

pengaruh variabel tersebut terhadap 

harga saham sehingga bisa 

didapatkan model analisis yang lain 

untuk menjelaskan perubahan harga 

saham. 
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