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ABSTRAK 

Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham pada Perusahaan  
yang Tergabung dalam LQ 45 di Bursa Efek Jakarta 

 
 Perkembangan yang pesat pada pasar modal saat ini sangat menarik 
perhatian para pemilik modal atau investor untuk berinvestasi di pasar modal. 
Para pelaku pasar modal dapat membeli dan menjual saham atau lainnya di Bursa 
Efek. Berfluktuasinya harga saham merupakan masalah yang dihadapi oleh 
investor saat ini, oleh karena itu investor harus berhati-hati dalam mengambil 
keputusan. Setiap pengambilan keputusan investor sebaiknya didasarkan pada 
laporan keuangan yang baik. Analisis laporan keuangan yang dianggap dapat 
digunakan untuk memprediksi harga saham adalah PER, EPS, ROE, dan ROA, 
karena semakin besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
keuntungan akan mempengaruhi terhadap kenaikan harga saham, demikian pula 
sebaliknya. Dari penelitian ini penulis mengidentifikasikan masalah yaitu 
bagaimana pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham pada perusahaan-
perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 di Bursa Efek Jakarta. 
 Objek penelitian ini adalah pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham 
pada perusahaan yang tergabung dalam LQ45 di Bursa Efek Jakarta. Skripsi ini 
bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh perubahan variabel-variabel PER, 
EPS, ROE, dan ROA secara parsial maupun simultan terhadap harga saham pada 
perusahaan yang tergabung dalam LQ45 di Bursa Efek Jakarta. 
 Penulis menggunakan perhitungan statistik regresi, dengan asumsi 
Multikolinearitas, Autokorelasi, Normalitas, Heteroskedastisitas dan korelasi 
berganda untuk mengolah data yang akan di teliti. Kesimpulan diambil 
berdasarkan uji statistik yang dilakukan (uji F dan uji t) dan landasan teori yang 
mendukung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode desktiptif dan data 
dalam penelitian ini diperoleh dari BEJ melalui situs www.jsx.co.id. 
 Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, diperoleh hasil uji statistik F 
yang menunjukkan bahwa PER, EPS, ROE, ROA secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa PER, 
EPS, ROE, ROA secara parsial berpengaruh terhadap harga saham. Dari hasil 
perhitungan statistik ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan secara simultan dan parsial terhadap harga saham. 


