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Industri otomotif merupakan salah satu industri yang ikut berperan serta dalam pasar modal, di 

samping industri lainnya seperti industri manufaktur, perbankan, pertambangan dan lain-lain. 

Industri otomotif termasuk industri yang sensitif terhadap keadaan luar (ekstern) perusahaan, 

misalnya keadaan perekonomian dalam krisis moneter pertengahan Juli sampai Oktober 1997. 

Sensitivitas perusahaan otomotif terhadap kondisi luar disebabkan karena industri otomotif 

masih mengandalkan impor untuk mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan, sehingga apabila 

kondisi perekonomian Indonesia memburuk dan menyebabkan nilai tukar Rupiah merosot, akan 

berdampak pada membengkaknya biaya produksi pada industri otomotif. Sebagai surat berharga 

yang ditransaksikan di pasar modal, harga saham selalu mengalami fluktuasi, naik dan turun dari 

satu waktu ke waktu lainnya. Seperti komoditi pada umumnya, fluktuasi harga saham tersebut 

tergantung pada kekuatan penawaran dan permintaan. Apabila suatu saham mengalami kelebihan 

permintaan, harga saham akan cenderung naik. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan penawaran 

harga saham akan cenderung turun. Informasi yang lebih detail tentang perusahaan dapat 

diperoleh dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan, yang meliputi neraca, laporan 

Laba Rugi, arus kas, dan lain-lain. Untuk dapat mengetahui kinerja perusahaan diperlukan 

perkembangan keuangan perusahaan dapat diperoleh dengan mengadakan interprestasi dari 

laporan keuangan, yaitu dengan menghubungkan elemen-elemen yang ada pada laporan 

keungan, seperti elemen-elemen dari berbagai aktiva satu dengan lainnya, elemen-elemen pasiva 

yang satu dengan lainnya, elemen aktiva dengan pasiva, elemen neraca dengan elemen laba rugi, 

akan bisa diperoleh banyak gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel 

fundamental yang terdiri dari pertumbuhan penjualan, kemampulabaan, modal sendiri, nilai 

aktiva, beban hutang dan deviden terhadap harga saham perusahaan otomotif yang o public di 

BEJ, dan untuk mengetahui variabel fundamental yang dapat memberikan pengaruh secara 

dominan terhadap harga saham perusahaan otomotif yag go publik di BEJ. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian populasi yaitu penelitian yang menjadi keseluruhan anggota 

populasi menjadi obyek penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis 

regresi linier berganda. Regresi berganda adalah model regresi yang menggunakan lebih dari 

satu variabel independen (X) untuk mengestimasi nilai variabel dependen (Y). Secara fungsional 

model regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y = a+b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + e  

 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan uji F maka dapat dikatakan bahwa variabel ITO 

(X2), PER (X4), ROE (X5), CR (X8), dan DPO (X10) secara simultan berpengaruh nyata 

terhadap harga saham perusahaan otomotif. Sedangkan dengan pengujian uji t dapat diketahui 

bahwa variabel ITO (X2), PER (X4), ROE (X5), CR (X8), dan DPO (X10) secara individu 

berpengaruh nyata terhadap harga saham perusahaan otomotif. Adapaun variabel yang secara 

nyata memberikan pengaruh dominan teerhadap harga saham adalah variabel ROE. 



Nilai koefisien determinasi sebesar 88,5% termasuk tinggi, sehingga hubungan antara variabel-

variabel terikat dengan variabel bebas termasuk kuat. Artinya bahwa angka tersebut 

menunjukkan variabel ITO (X2), PER (X4), ROE (X5), CR (X8), dan DPO (X10) mampu 

menjelaskan perubahan harga saham perusahaan otomotif. 

Secara umum perusahaan otomotif dalam perusahaan LQ 45, variabel-variabelnya seperti ITO, 

PER, ROE, CR, dan DPO mempunyai sifat hubungan yang searah. Artinya bahwa tingginya 

perputaran persediaan, besarnya laba bersih, besarnya ROE, tingginya CR dan besarnya DPO 

menyebabkan harga saham perusahaan otomotif semakin mahal. 

 


