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Penelitian ini akan mengkaji ulang dari penelitian yang dilakukan oleh Muslim 
Ridha Muthaher dan Osmad Muthaher (2007) dengan membatasi variabel penelitian pada 
current ratio, return on asset, kurs rupiah terhadap dollar dan suku bunga. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh 
antara Current Ratio, Return On Total Asset, Kurs Rupiah/Dollar dan Suku Bunga 
terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ; (2) Seberapa 
besar pengaruh antara Current Ratio, Return On Total Asset, Kurs Rupiah/Dollar dan 
Suku Bunga terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. 

Sampel penelitian sebanyak 72 perusahaan manufaktur selama 3 tahun yaitu 
periode 2004 – 2006 dengan penyajian data dilakukan menggunakan model panel data, 
sehingga jumlah data yang diobservasi (n) dalam penelitian ini sebanyak 72 x 3 = 216 
data observasi. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 
antara Current Ratio terhadap Harga Saham secara parsial; ada pengaruh yang 
signifikan dan positif antara ROA terhadap Harga Saham secara parsial; tidak ada 
pengaruh yang signifikan antara Kurs Rupiah terhadap Dollar terhadap Harga 
Saham secara parsial; tidak ada pengaruh yang signifikan antara Suku Bunga SBI 
terhadap Harga Saham secara parsial. Dan secara serentak dengan taraf 
signifikansi 5% ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu CR, 
ROA, Kurs dan Suku Bunga SBI terhadap Harga Saham pada perusahaan 
manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia. 

Saran yang dapat ditemukan setelah melakukan analisis penelitian atas 
hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain : investor (pemodal) hendaknya 
menanamkan sahamnya pada perusahaan memperhatikan inflasi yang terjadi di 
tanah air karena dengan tingginya tingkat inflasi maka akan semakin melemah 
daya beli konsumen dan diikuti dengan merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang 
suatu negara, dan berdampak pada pergerakan harga saham yang cenderung 
menurun. Di samping itu investor perlu memperhatikan investasi ke perusahaan 
dengan angka PBV yang tinggi karena berdampak pada meningkatnya return 
saham. 

 
 


