
BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Menganalisa hubungan dari berbagai pos dalam laporan keuangan

adalah dasar untuk dapat menginterpretasikan kondisi keuangan dari hasil

operasi suatu pemsahaan. Dengan menggunakan laporan keuangan yang

diperbandingkan penganalisa menyadari bahwa beberapa rasio secara

individual akan membantu dalam menganalisa dan menginterpretasikan posisi

keuangan suatu pemsahaan.

Data keuangan yang telah diaudit dari masing-masing pemsahaan

publik di bidang industri tekstil di Bursa Efek Jakarta yang penulis ambil

sebagai sample bersumber dari Indonesian Capital Market Directory dapat

dihitung angka-angka rasio keuangan pemsahaan. Nilai saham yang

digunakan adalah Current Ratio (CR), Return On Invesment (ROI), Debt to

Equity Ratio (DER), dan Price Earning Ratio (PER).

Berikut ini tabel data rasio keuangan dan harga saham pada

pemsahaan tekstil yang terdaftar di BEJ pada tahun 2000 sampai tahun 2004.

37



38

Tabel 4.1.

Rasio Keuangan Dan Harga Saham Pada Perusahaan Industri Tekstil
Tahun 2000-2004

No Nama Perusahaan
Tahun 2000

1 Teijin Indonesia Fiber
2 Century Textile
3 Sunson Textile
4 Panasia Indo Syntec
5 Panasia Filament
6 Roda Vivatex

No Nama Perusahaan
Tahun 2001

1 Teijin Indonesia Fiber
2 Century Textile
3 Sunson Textile
4 Panasia Indo Syntec
5 Panasia Filament
6 Roda Vivatex

No Nama Perusahaan
Tahun 2002

1 Teijin Indonesia Fiber
2 Century Textile
3 Sunson Textile
4 Panasia Indo Syntec
5 Panasia Filament
6 Roda Vivatex

No Nama Perusahaan
Tahun 2003

1 Teijin Indonesia Fiber
2 Century Textile
3 Sunson Textile
4 Panasia Indo Syntec
5 Panasia Filament
6 Roda Vivatex

No Nama Perusahaan
Tahun 2004

1 Teijin Indonesia Fiber
2 Century Textile
3 Sunson Textile
4 Panasia Indo Syntec
5 Panasia Filament

CR ROI DER PER Saham

1.59 -2.02 1.52 -18.58 525

5.03 11.16 0.34 3.39 650

1.3 -5.26 2.15 -9.39 465

0.7 -9.92 1532 -1.87 825

0.75 -9.88 10.2 -1.07 400

3.93 7.6 0.23 11.71 105

CR ROI DER PER Saham

1.04 0.54 1.5 33.08 250

1.87 6.99 0.49 2.92 450

1.4 1.36 2.13 25.66 340

0.6 -1.79 12.75 -2.65 205

1.09 -6.12 8.97 -0.78 175

3.99 2.28 0.16 45.63 175

CR ROI DER PER Saham

1.18 -2.08 1.67 -8.11 240

1.14 -3.5 0.81 -5.33 290

1.2 2.79 1,89 3.32 90

1.18 5.07 6.18 1.04 200

1.64 3.18 5.18 0.97 100

2.85 -3.32 0 16 -29.49 100

CR ROI DER PER Saham

0.77 -3.42 1.88 -2.56 200

1.13 -1.51 0.81 -0.75 290

1.06 0.94 1.69 13.59 140

1.03 -1.57 6.54 -5 275

1.21 -5.92 7.56 -0.47 80

3.79 2.16 0.2 36.22 900

CR ROI DER PER Saham

0.82 -6.19 2.86 -1.5 255

0.97 0.04 1.2 105.45 470

0.86 -5.26 2.18 -2.58 150

1.06 -1.49 3.04 -16.06 500

1.37 -8.07 5.88 -0.42 100
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6 Roda Vivatex 2.23 3.59 0.19 19.14 825

Sumber. Indonesian Capital Market Directory

4.2 Hasil Penelitian

Analisa data dalam penulisan ini dilakukan dengan mengunakan

analisa linear berganda dan analisa korelasi yang bertujuan untuk menentukan

apakah variabel independen (rasio keuangan) mempunyai pengamh terhadap

variabel dependen (pembahan harga saham).

1. Analisa Regresi Variabel Berganda

Bentuk hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Dari hasil analisa regresi yang ditunjukkan oleh print out pada lampiran

dengan program SPSS, maka diperoleh angka-angka koefisien yang jika

dimasukkan kedalam regresi menjadi:

Y = 168,254 + 67,842 X, - 3,591 X2 + 8,881 X3 + 1,883 X4

Keterangan:

Y = Pembahan harga saham

Perubahan harga saham yang dimaksud adalah harga saham

penutupan akhir tahun.

a = Konstanta

Yaitu konstanta sebesar 168, 254 menyatakan bahwa jika tidak ada

variabel bebas yang disewa pemsahaan maka harga saham adalah

168, 254.
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b = Koefisien Regresi

Yaitu angka yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel

independen pada vanabel dependen (Y). Jika vanabel independen

bertambali atau berkurang satu satuan, maka Yakan bertambali atau

berkurang sebesar koefisien regresi. Koefisien akan bermlai positif

(+) jika menunjukkan hubungan searah antara variabel independen

dengan vanabel dependen, artinya kenaikan vanabel independen

mengakibatkan variabel dependen, begitu juga jika variabel

independen mengalami penurunan maka akan mengakibatkan

penurunan vanabel dependen juga. Sedangkan nilai bakan negatif (-)

menunjukkan hubungan berlawanan, artinya kenaikan variabel

independen akan mengakibatkan penurunan vanabel dependen dan

penurunan variabel independen akan mengakibatkan kenaikan

variabel dependen.

X, = Current Ratio (CR)

Yaitu rasio yang menunjukkan besar bagian yang digunakan untuk

menjamin hutang. Berdasarkan hasil hitungan analisis regresi

diperoleh nilai koefisien untuk independen CR sebesar 67,842.

Angka ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen CR

pada variabel dependen (Y). Jika variabel independen bertambah

satu satuan maka Yakan bertambah sebesar 67,842.
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X2 = Return On Investment (ROI)

Yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari modal yang

diinvestasikan ke dalam keselumhan aktiva untuk menghasilkan

laba bersih. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai

koefisien regresi untuk ROI sebesar -3,591. Angka ini menunjukkan

besaniya pengamh ROI pada harga saham (Y). Jika variabel ROI

berkurang satu satuan maka Y akan bertambah sebesar -3,591.

X, = Debt to Equity Ratio (DER)

Yaitu rasio yang menunjukkan besar bagian dari setiap rupiah modal

sendiri yang digunakan untuk menjamin hutang. Berdasarkan hasil

hitungan analisis regresi diperoleh nilai koefisien regresi untuk DER

sebesar 8,881. Angka ini menunjukkan besar pengamh variabel

DER pada harga saham Y. Jika variabel independen bertambah satu

satuan maka Y akan bertambah sebesar 8,881.

X 4 = Price Earning Ratio (PER)

Yaitu rasio yang membandingkan antara harga saham dan laba per

lembar saham yang diperoleh pemilik pemilik pemsahaan. Dari hasil

perhitungan analisis regresi diperoleh nilai koefisien regresi sebesar

1,883. Angka ini menunjukkan apabila PER bertambah satu satuan

maka variabel dependen (Y) akan bertambah sebesar 1,883.

Dari angka koefisien pada persamaan regresi seperti yang telah disebutkan

diatas menyatakan bahwa terdapat hubungan antara rasio keuangan dengan

harga saham dan hubungan tersebut sebesar 3,4% bila dilihat dari adjusted
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R2 sebesar 3,4%. Ini berarti harga saham pemsahaan dipengamhi oleh

variabel-variabel rasio keuangan, dan sisa 96,6% mempakan pengaruh

faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

Untuk menguji adanya hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen tersebut secara statistik adalah dengan pengujian hipotesa

dengan uji F statistik yaitu untuk menguji pengaruh semua variabel secara

bersama-sama. Pengujian lainnya dengan uji T statistik yaitu untuk

menguji masing-masing variabel.

2. Pengaruh Variabel Independen Dengan Variabel Dependen Secara

Bersama-sama Dengan Uji F Statistik

Untuk menguji besarnya pengaruli semua variabel secara bersama-sama

terhadap variabeldependenyaitu:

a. Perumusan hipotesis

Ho : ada pengaruh antara CR, ROI, DER, dan PER terhadap harga

saham

Ha : tidak ada pengaruh antara CR, ROI, DER, dan PER terhadap

harga saham

b. Penentuan nilai kritis F (F tabel)

Besarnya degree offreedom (Dt) untuk uji simultan adalah:

Df=n-(k+l)

= 30-(4 + 1)

= 25
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Keterangan:

n = jumlah pengamatan

k = jumlah variabel

Pada table distribusi F pada lampiran diketahui nilai F tabel

menunjukkan angka 2,76 dengan taraf signifikan = 5% (0,05).

c. Penentuan nilai F hitung

Dari hasil perhitungan analisa regresi dengan bantuan program

SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 0,763 yang terliliat dalam

lampiran.

d. Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai F hitung

dengan F tabel.

Berdasarkan perbandingan antara F tabel dengan F hitung dapat

dibandingkan hasilnya bahwa nilai F hitung 0,763 lebih kecil dari

F tabel 2,76. Hal ini menyatakan bahwa hipotesa nol diterima dan

menolak hipotesa altematif. Secara statistik dapat dibuktikau

bahwa semua variabel independen secara bersama-sama

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu harga saham.

e. Pengambilan kesimpulan berdasarkan keputusan

Dari keputusan diatas yaitu dengan menerima Ho dan menolak Ha

maka ditarik satu kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel

independen secara signifikan pada a = 5% berpengaruh terhadap

harga saham di BEJ.
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3. Untuk Mengetahui dan Menguji Apakah Ada Pengaruh Antara Masing-

masing Variabel Dengan Harga Saham dan Variabel Independen Yang

Paling DominanBerpengamh TerhadapHarga Saham(Uji T Statistik).

a. Hubungan antara Current Ratio (CR) dengan harga saliam

Pada persamaan diatas dapat diinterpretasikan bahwa variabel X,

atau CR mempunyai koefisien regresi b, = 67,842. Ini berarti

bahwa apabila variabel lain tetap maka setiap penambahan per

satuan X, akan menyebabkan kenaikan harga saham (Y) sebesar

67,842. Hal ini menggambarkan bahwa CR berpengaruh positif

terhadap harga saham pemsahaan di BEJ.

Untuk menguji berpengaruh atau tidak antara CR dengan harga

saham maka dilakukan tes hipotesa.

Perumusan hipotesa:

Ho : b, =0 ada pengaruh signifikan antara CR dengan harga

saham.

Ha : bx * 0 tidak ada pengaruli signifikan antara CR dengan

harga saham.

Penentuan T kritis dan T tabel:

Besarnya degree offreedom (df) = n - (k + 1)

= 30-(4+1)

= 25

T tabel = 1,708
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Nilai T hitung berdasarkan perhitungan SPSS dapat diperoleh T

hitung dari variabel Current Ratio sebesar 1,319. Keputusan yang

diambil dari perbandingan antara T hitung sebesar 1,319 < T tabel

sebesar 1,708 dan berada di dalam daerali penerimaan Ho, hal ini

berarti bahwa hipotesa nol diterima dan menolak hipotesa altematif

atau dapat disimpulkan bahwa Current Ratio secara signifikan

pada a =5% berpengaruh terhadap harga sahampada pemsahaan

di BEJ.

b. Hubungan antara Return On Investment (ROI) terhadap harga

saham.

Pada persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan bahwa

variabel X2 atauROI mempunyai koefisien regresi sebesar b2 = -

3,591. Ini berarti bahwa apabila variabel lain tetap maka setiap

penambahan per satuan X 2 akan menyebabkan pengurangan harga

saliam (Y) sebesar -3,591. Hal ini menggambarkan bahwa ROI

mempunyai pengaruh negatif terhadap harga saham pada

pemsahaan di BEJ.

Untuk menguji berpengaruh atau tidak antara ROI dengan harga

saham maka dilakukan tes hipotesa.

Perumusan hipotesa:

Ho : b2 =0 ada pengaruli signifikan antara ROI dengan harga

saham.
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Ha : b2 * 0 tidak ada pengaruh signifikan antara ROI dengan

harga saham.

Penentuan T kritis atau T tabel:

Besar degrre of freedom (df) = n - (k + 1)

= 30-(4 + 1)

= 25

T tabel = 1,708

Nilai T hitung berdasarkan perhitungan SPSS dapat diperoleh T

hitung dari variabel Return On Investment sebesar -0,294.

Keputusan yang diambil dari perbandingan antara T hitung sebesar

-0,294 < T tabel sebesar 1,708 dan berada padadaerah penerimaan

Ho, hal ini berarti bahwa hipotesa nol diterima dan menolak

hipotesa altematif atau dapat disimpulkan bahwa Return On

Investment secara signifikan pada a = 5% berpengamh terhadap

harga saham pada pemsaliaan di BEJ.

c. Hubungan antara Debt to Equity Ratio (DER) dengan harga saham.

Pada persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan bahwa

variabel X3 atau DER mempunyai koefisien regresi b3 = 8,881. Ini

berarti bahwa apabila variabel lain tetap maka setiap penambahan

per satuan X3 akan menyebabkan kenaikan harga saham (Y)

sebesar 8,881. Hal ini menggambarkan bahwa DER mempunyai

pengaruhpositifterhadap harga saham pemsahaan di BEJ.
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Untuk menguji berpengamh atau tidak antara DER dengan harga

saliam maka dilakukan tes hipotesa.

Perumusan hipotesa:

Ho : b3 = 0 ada pengaruh signifikan antara DER dengan harga

saham.

Ha : b3 * 0 tidak ada pengaruh signifikan antara DER dengan

harga saham.

Penentuan T kritis atau T tabel:

Besar degree offreedom (df) = n - (k + 1)

= 30-(4 + 1)

= 25

T tabel =1,708

Nilai T hitung berdasarkan perliitungan SPSS dapat diperoleh T

hitung dari variabel Debt to Equity Ratio yaitu 0,659. Keputusan

yang diambil dari perbandingan antara T hitung sebesar 0,659 < T

tabel sebesar 1,708 dan berada pada daerah penerimaan. Hal ini

berarti bahwa hipotesa nol diterima atau menolak hipotesa

altematif dan dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio secara

signifikan pada a = 5% berpengaruh terhadap harga saliam pada

perusahaan di BEJ.
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d. Hubungan antara Price Earning Ratio (PER) dengan harga saham.

Pada persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan bahwa

variabel X4 atau Price Earning Ratio mempunyai nilai koefisien

regresi b4 = 1,883. Ini berarti bahwa apabila variabel lain tetap

maka setiap penambahan per satuan X4 akan menyebabkan

kenaikan harga saham (Y) sebesar 1,883. Hal ini menggambarkaii

bahwa PER mempunyai hubungan positif terhadap harga saham.

Untuk menguji berpengaruh atau tidak antara Price Earning Ratio

dengan harga saham maka dilakukan tes hipotesa.

Perumusan hipotesa:

Ho : b4 = 0 ada pengaruh yang signifikan antara PER dengan

harga saham.

Ha : b4 * 0 tidak ada pengaruh signifikan antara PER dengan

harga saham.

Penentuan T kritis atau T tabel:

Besar degree offreedom (df) = n- (k + 1)

= 30-(4 + l)

= 25

T tabel = 1,708

Nilai Thitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan SPSS dapat

diperoleh Thitung dari variabel Price Earning Ratio yaitu 1,006.

Keputusan yang diambil dari perbandingan antara Thitung sebesar
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ini berarti bahwa hipotesa nol diterima atau menolak hipotesa

altematif, maka dapat disimpulkan bahwa Price Earning Ratio

secara signifikan pada a = 5% berpengamh terhadap harga saham

pada pemsahaan di BEJ.

Adapun untuk melihat hasil seluruh perhitungan yang dilakukan pada

masing-masing variabel independen diatas dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:

Tabel 4.2.

Hasil Uji Signifikan Regresi Linear Berganda

No

1

Variabel

Independen

CR

t

hitung t tabel

1.319 1.708

Ho

Diterima

Keterangan

Ada pengaruh

Signifikansi

0.199

? ROI -0.294 1.708 Diterima Ada pengaruh 0.771

3 DER 0.659 1.708 Diterima Ada pengaruh 0.516

4 PER 1.006 1.708 Diterima Ada pengaruh 0.324


