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ABSTRAK 

Yosenta Paska Dimenta Ginting, 2015; Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap 

Harga Saham Pada Index Green Company (INDEKS SRI KEHATI) Periode 

2010-2014. Skripsi, Jakarta : Konsentrasi Manajemen Keuangan, Progam 

Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakuktas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan 

terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar pada INDEKS SRI 

KEHATI di BEI. Dalam penelitian ini ROA, ROE, EPS dan TIE digunakan 

sebagai proksi dari rasio keuangan. Sedangkan variabel terikatnya adalah harga 

saham yang merupakan sekuritas paling populer diperjual belikan di pasar modal. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang dikhususkan untuk 

tujuan tertentu dan dengan pertimbangan mendapatkan sampel yang representatif. 

Kriteria perusahaaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

masuk kedalam INDEKS SRI KEHATI periode 2010-2014 secara berturut turut 

dan selalu menerbitkan laporan keuangannya. Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi data panel. Dari hasil pengujian penelitian ini, diketahui 

bahwa secara parsial, ROA dan ROE memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap harga saham, sedangkan EPS dan TIE memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap harga saham. 
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ABSTRACT 

Yosenta Paska Dimenta Ginting, 2015; The Influence of Financial Ratios to 

Stock Price Listed on Index Green Company (SRI KEHATI INDEX) Periode 

2010-2014. Thesis, Jakarta: Concentration of Financial Management, Study 

Program of Management, Department of Management, Faculty of Economics, 

State University of Jakarta. 

 

  

The purpose of this research is to know the influence of financial ratios to stock 

price on companies  listed on SRI KEHATI INDEX in Indonesia Stock Exchange. 

In this research, ROA, ROE, EPS, and TIE is used as a proxy of financial ratio. 

While the dependent variable is stock price which is the most popular securities 

traded in the capital market. The sampling method in this study using purposive 

sampling technique which the sample is selected based on criteria that are 

specific to a particular purpose and with consideration to get a representative 

sample. Criteria firms were examined in this study is a company that entered into 

SRI KEHATI INDEX on 2010-2014 period with consecutive and always publishes 

its financial report. The method analysis used is regression data panel analysis. 

From the test result of this research, it is known that partially, ROA and ROE 

have negative and significant effect on stock price, while EPS and TIE have 

positive and significant effect on stock price 

 

Keywords : SRI KEHATI INDEX, Stock Price, Financial Ratios. 
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