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ANALISIS PENGARUH RASIO CAMEL (CAPITAL ADEQUACY RATIO, NON 
PERFORMING LOANS, NET PROFIT MARGIN, RETURN ON ASSET DAN LOAN TO 

DEPOSIT RATIO) TERHADAP HARGA SAHAM  
PT. BANK NEGARA INDONESIA,TBK PERIODE 2011-2017 PER QUARTER

Rima Fat’hu Rohmah  
Yustinus Rawi Dandono 

(Dosen STIE Bhakti Pembangunan) 
 

ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Quarter PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk. pada periode 2011 sampai 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
secara parsial maupun secara simultan antara CAR, NPL, NPM, ROA dan LDR terhadap Harga 
Saham PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada periode 2011 sampai 2017.  
Hasil penelitian secara parsial (Uji t) dalam Quarter 1 2011 sampai Quarter IV 2017 memperoleh 
CAR berpengaruh secara signifikan positif bahwa t-hitung sebesar 4,070 dan t-tabel sebesar 
1,71714 ( 4,070 > 1,71714 ) dengan signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. NPL berpengaruh secara signifikan negative bahwa t-hitung sebesar -3,575 dan t-tabel 
sebesar 1,71714 ( -3,575 < 1,71714 ) dengan signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 maka Ho diterima 
dan Ha ditolak. NPM tidak ada pengaruh signifikan bahwa t-hitung sebesar -0,462 dan t-tabel 
sebesar 1,71714 ( -0,462 < 1,71714 ) dengan signifikansi sebesar 0,648 > 0,05 maka Ho diterima 
dan Ha ditolak. ROA tidak ada pengaruh signifikan bahwa t-hitung sebesar -0,457 dan t-tabel 
sebesar 1,71714. ( -0,457 < 1,71714 ) dengan signifikansi sebesar 0,652 > 0,05 maka Ho 
diterima dan Ha ditolak. Dan LDR tidak ada pengaruh signifikan bahwa t-hitung sebesar 0,414 
dan t-tabel sebesar 1,71714. ( 0,414 < 1,71714 ) dengan signifikansi sebesar 0,683 > 0,05 maka 
Ho ditolak dan Ha diterima.  
Hasil Penelitian secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa dengan variabel CAR, NPL, NPM, 
ROA, dan LDR secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhdap Harga Saham dengan hasil F 
hitung > F tabel ( 9,895 > 2,66) dengan signifikan (0,000 < 0,05 ) sehingga Ho ditolak dan Ha 
diterima. Dengan nilai Koefisien Determinasi sebesar 62,6% Sedangkan sisanya 37,4% 
dipengaruhi oleh variabel lain seperti NIM, BOPO, kebijakan pemerintah, dan lain-lain.  
Kata Kunci: CAR, NPL, NPM, ROA, LDR dan Harga Saham 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
Adanya peningkatan perekonomian di Indonesia menyebabkan banyak sektor lebih berkembang, 
salah satunya ialah sektor Perbankan yang sekarang ini tumbuh cukup signifikan setelah 
terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memberikan 
pembelajaran yang sangat serius dalam bisnis perbankan. Sebagian besar bank mengalami 
kesulitan karena modal terkuras, kualitas aset menjadi sangat buruk, manajemen tak mampu 
mengantisipasi perubahan, bank tidak mampu menciptakan earning, dan kesulitan likuiditas 
melanda sebagian besar Bank di Indonesia (Taswan, 2006:1). untuk menilai tingkat kesehatan 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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perbankan yaitu sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang sistem 
penilaian tingkat kesehatan bank umum dan surat Edaran BI No.6/23/DPNP perihal sistem 
penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan metode CAMEL yang terdiri dari 
unsur Capital yang diproyeksikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset yang 
diproyeksikan dengan Non Performing Loans (NPL), Management yang diproyeksikan dengan 
Net Profit Margin (NPM), Earning yang diproyeksikan dengan Return On Asset (ROA), dan 
Likuiditas yang diproyeksikan dengan Loan To Deposit Ratio (LDR). Pada website 
katadata.co.id tanggal 4 Februari 2015 saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk merupakan 
saham yang paling menguntungkan diantara Bank BUMN. Dalam lima tahun terakhir, BNI telah 
memberikan keuntungan sebesar 261% dari nilai saham yang beredar dipasar. Kemudian disusul 
dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) yang tumbuh 212% dan PT. Bank Mandiri, Tbk 
yang naik 163%. Sementara saham PT. Bank Tabungan Negara, Tbk (BTN) turun 2,8% dalam 
lima tahun. Saham BNI pada penutupan perdagangan Rabu(4/2) tercatat sebesar Rp 6.500 per 
saham. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan harga saham Bank Mandiri dan BRI yang 
masing-masing sebesar Rp 11.375 per saham dan Rp 11.775 per saham. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:   
1. Apakah terdapat pengaruh antara Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Harga Saham PT. 

Bank Negara Indonesia,Tbk pada tahun 2011-2017 per Quarter?  
2. Apakah terdapat pengaruh antara Non Performing Loans (NPL) terhadap Harga Saham PT. 

Bank Negara Indonesia,Tbk pada tahun 2011-2017 per Quarter?  
3. Apakah terdapat pengaruh antara Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham PT. Bank 

Negara Indonesia,Tbk pada tahun 2011-2017 per Quarter?  
4. Apakah terdapat pengaruh antara Return On Asset (ROA) terhadap Harga Saham PT. Bank 

Negara Indonesia,Tbk pada tahun 2011-2017 per Quarter?  
5. Apakah terdapat pengaruh antara Loan To Deposit Ratio (LDR) terhadap Harga Saham PT. 

Bank Negara Indonesia,Tbk pada tahun 2011-2017 per Quarter?  
6. Apakah terdapat pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net

Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), dan Loan To Deposit Ratio (LDR) terhadap 
Harga Saham PT. Bank Negara Indonesia,Tbk pada tahun 2011-2017 per Quarter?  

 

LANDASAN TEORI 
Dalam Peraturan BI No.13/1/PBI/2011 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. 
CAMEL merupakan salah satu metode untuk mengukur kinerja bank. CAMEL merupakan alat 
ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank di 
Indonesia. Capital merupakan faktor pertama dalam penilaian tingkat kesehatan bank dengan 
menggunakan rasio keuangan model CAMEL. Penilaian faktor permodalan dalam penelitian ini 
menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang merupakan perbandingan modal bank 
terhadap dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Semakin tinggi rasio CAR 
mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalannya (Taswan, 2010: 166). Adapun 
untuk rumus CAR dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Taswan, 2010:164):  
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                                                                   Modal 
Capital Adequacy Ratio =                                                               x100%  
                                            Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)  
 

Faktor selanjutnya dari rasio keuangan model CAMEL adalah faktor kualitas Asset atau Asset 
Quality. Rasio yang akan digunakan untuk menilai aspek kualitas asset pada penelitian ini 
menggunakan Non Performing Loan Ratio (NPL) yang mencerminkan kinerja bank dalam 
penyaluran kredit. Adapun rumus Non Performing Loan Ratio (NPL) sebagai berikut (Taswan, 
2010:164):  
 

 Kredit Bermasalah  
Non Performing Loan Ratio =                                     x100%  
                                                  Total Kredit  
 
Management Quality menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, 
mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan 
dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Rasio yang akan digunakan untuk menilai aspek 
Manajemen dalam penelitian ini adalah Net Profit Manajemen (NPM). rumus yang digunakan 
untuk menentukan NPM (Kasmir, 2008:200) :  
 

       Laba Bersih
Net Profit Margin Ratio =                           x 100%  

        Penjualan 
 
Rasio yang digunakan untuk mengukur nilai Earning dalam penelitian ini adalah Return On Asset 
(ROA). Menurut Latifah (2015) ROA menggunakan laba sebagai salah salah satu cara untuk menilai 
efektivitas dalam penggunaan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba. rumus ROA 
(Taswan,2010:165) sebagai berikut:  
 
 

        Laba Bersih Sebelum Pajak 
Return On Asset  =                                               x100%  

               Total Asset 
 
Loan To Deposit Ratio (LDR). Menurut Taswan (2010:167) LDR adalah perbandingan kredit yang 
diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga. Semakin besar rasio ini mengindikasikan bank itu semakin 
agresif likuiditasnya, sebaliknya semakin kecil rasio ini juga semakin besar dana pihak ketiga yang 
tidak digunakan untuk penempatan ke kredit (banyak dana yang menganggur). Rasio ini dirumuskan 
sebagai berikut:  
 

Kredit 
Loan To Deposit Ratio =                                              x100%  

      Dana Pihak Ketiga (DPK) 
 

Saham 
Menurut Fakhruddin dan Darmadji (2012:6) ada tiga sudut pandang untuk membedakan saham, 
diantaranya yaitu:  
Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas:  
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1) Saham Biasa (Common Stock)  
Merupakan saham yang menempatkan pemiliknya yang paling junior terhadap pembagian 
dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.  

2) Saham Preferen (Preferred Stock)  
Merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, 
karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi). 
 

Ditinjau dari segi peralihan saham dapat dibedakan atas:  
1) Saham Atas Unjuk (Bearer Stock)  

Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, sehingga mudah untuk dipindah 
tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham 
tersebut, maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam 
RUPS.  

2) Saham Atas Nama (Registered Stock)  
Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya 
harus melalui prosedur tertentu. 
 

Ditinjau dari kinerja perdagangan maka saham dapat dikategorikan sebagai berikut:  
1) Saham Unggulan (Blue Chip Stock)  

Yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputrasi tinggi sebagai leader 
diindustri sejenis.  

2) Saham Pendapatan (Income Stock)  
Merupakan saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividend lebih 
tinggi dari rata-rata dividend yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. 

3) Saham Pertumbuhan (Growth Stock)  
Merupakan saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, 
sebagai leader diindustri sejenis yang mempunyai reputasi yang tinggi.  

4) Saham Spekulasi (Speculative Stock)  
Adalah saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan 
dari tahun ke tahun.  

5) Saham Siklikal (Counter Cyclical Stock)  
Merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis 
secara umum. 
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MANAGEMENT (NPM) 
(X3) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

Kerangka Pemikiran 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

GAMBAR 1. 
Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

       

Hipotesis Penelitian 
Ha1 : Capital Adequacy Ratio memiliki hubungan dan pengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk periode 2011-2017  
Maka Ha1 di terima apabila hasil t hitung > t tabel.  

H01 : Capital Adequacy Ratio tidak memiliki hubungan dan pengaruh signifikan terhadap Harga 
Saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk periode 2011-2017  
Maka H01 diterima apabila hasil t hitung < t tabel  

Ha2 : Non Performing Loan Ratio memiliki hubungan dan pengaruh signifikan terhadap Harga 
Saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk periode 2011-2017  
Maka Ha1 di terima apabila hasil t hitung > t tabel  

H02 : Non Performing Loan Ratio tidak memiliki hubungan dan pengaruh signifikan terhadap 
Harga Saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk periode 2011-2017  
Maka H01 diterima apabila hasil t hitung < t tabel  

Ha3 : Net Profit Margin Ratio memiliki hubungan dan pengaruh signifikan terhadap Harga 
Saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk periode 2011-2017  
Maka Ha1 di terima apabila hasil t hitung > t tabel  

H03 : Net Profit Margin Ratio tidak memiliki hubungan dan pengaruh signifikan terhadap Harga 
Saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk periode 2011-2017  
Maka H01 diterima apabila hasil t hitung < t tabel  

Ha4 : Return On Asset Ratio memiliki hubungan dan pengaruh signifikan terhadap Harga Saham PT. 
Bank Negara Indonesia, Tbk periode 2011-2017  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
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PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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H04 : Return On Asset Ratio tidak memiliki hubungan dan pengaruh signifikan terhadap Harga Saham 
PT. Bank Negara Indonesia, Tbk periode 2011-2017  
Maka Ha1 di terima apabila hasil t hitung < t tabel  

Ha5 : Loan to Deposit Ratio memiliki hubungan dan pengaruh signifikan terhadap Harga Saham PT. 
Bank Negara Indonesia, Tbk periode 2011-2017  
Maka Ha1 di terima apabila hasil t hitung > t tabel  

H05 : Loan to Deposit Ratio tidak memiliki hubungan dan pengaruh signifikan terhadap Harga Saham 
PT. Bank Negara Indonesia, Tbk periode 2011-2017  
Maka Ha1 di terima apabila hasil t hitung < t tabel  

Ha6 : Capital Adequacy Ratio , Non Performing Loan Ratio, Net Profit Margin Ratio , Return On 
Asset Ratio , dan Loan to Deposit Ratio secara bersama-sama memiliki hubungan dan pengaruh 
signifikan terhadap Harga Saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk periode 2011-2017  
Maka Ha1 di terima apabila hasil t hitung > t table

H06 : Capital Adequacy Ratio , Non Performing Loan Ratio, Net Profit Margin Ratio , Return On 
Asset Ratio , dan Loan to Deposit Ratio secara bersama-sama memiliki hubungan dan pengaruh 
signifikan terhadap Harga Saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk periode 2011-2017  
Maka Ha1 di terima apabila hasil t hitung > t tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perhitungan rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), 
dan Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Metode statistik Untuk Analisis Data 
Uji Normalitas 
Hasil Uji Normalitas ditunjukkan dengan grafik normal plot sebagai berikut:  
 

Gambar 2 

Sumber: Output SPSS 23, Data telah diolah 
 

Dari hasil grafik P-Plot gambar diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis 
dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut terdistribusi normal. 
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Uji Autokorelasi 
                                                       Tabel 1 
                                                Uji autokorelasi 

Model Summaryb

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,832a .692 .622 .06648 .788 

a. Predictors: (Constant), LDR, ROA, NPM, CAR, NPL 
b. Dependent Variable: Harga Saham 

Sumber: Output SPSS 23, Data telah diolah 

Dari hasil tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil Durbin-Watson sebesar 0,788 dimana hasil 
ini berada diantara -2  sampai dengan +2 yang artinya tidak ada autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitasi 
Gambar 2 

Uji Heteroskedastisitasi 

Sumber: Output SPSS 23, Data telah diolah 

Dari hasil grafik scaterplott terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 
atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. 
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Uji Multikolinearitas 
Tabel 2 

Uji Multokolinearitas 
Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.796 .481   7.886 .000     
CAR 2.078 .510 .639 4.070 .001 .567 1.764 
NPL -.909 .254 -.731 -3.575 .002 .334 2.992 
NPM -.340 .736 -.062 -.462 .648 .771 1.298 
ROA -.029 .063 -.060 -.457 .652 .826 1.210 
LDR .243 .587 .075 .414 .683 .426 2.348 

a. Dependent Variable: Harga Saham 
      Sumber: Output SPSS 23, Data telah diolah 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel CAR, NPL, NPM, 
ROA, dan LDR berkisar antara 0,334 sampai dengan 0,826 atau lebih besar dari 0,10. Lalu pada 
hasil VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel yang memiliki nilai VIF yang lebih 
dari 10, karena nilai VIF hanya berkisar antara 1,210 sampai dengan 2,992. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada Multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. 

 
Analisis Korelasi Sederhana 
                                                             Tabel 3 
                                                     Korelasi sederhana 

Correlations 
Harga 
Saham CAR NPL NPM ROA LDR 

Pearson 
Correlation 

Harga
Saham 1.000 .437 -.508 .163 -.054 .646 

CAR .437 1.000 .346 -.191 -.325 .249 
NPL -.508 .346 1.000 -.456 -.297 -.579 
NPM .163 -.191 -.456 1.000 .037 .204 
ROA -.054 -.325 -.297 .037 1.000 -.016 
LDR .646 .249 -.579 .204 -.016 1.000 

Sig. (1-
tailed) 

Harga
Saham   .010 .003 .204 .393 .000 

CAR .010   .036 .165 .046 .101 
NPL .003 .036   .007 .063 .001 
NPM .204 .165 .007   .427 .148 
ROA .393 .046 .063 .427   .467 
LDR .000 .101 .001 .148 .467   

N Harga 
Saham 28 28 28 28 28 28 

CAR 28 28 28 28 28 28 
NPL 28 28 28 28 28 28 
NPM 28 28 28 28 28 28 
ROA 28 28 28 28 28 28 
LDR 28 28 28 28 28 28 

Sumber: Output SPSS 23, Data telah diolah 
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Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan perhitungan koefisien korelasi ( r ) sebagai berikut: 
1. Koefisien korelasi variabel CAR dengan Harga Saham yaitu sebesar  0,437. Hal ini berarti 

hubungan antara CAR dengan Harga Saham adalah sedang, dengan signifikansi 0,010 < 0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara CAR dengan 
Harga Saham. 

2. Koefisien korelasi variabel NPL dengan Harga Saham yaitu sebesar -0,508. Hal ini berarti 
hubungan antara NPL dengan Harga Saham adalah sedang dengan signifikansi 0.003 < 0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan negative namun signifikan antara NPL 
dengan Harga Saham. 

3. Koefisien korelasi variabel NPM dengan Harga Saham yaitu sebesar  0.163. Hal ini berarti 
hubungan antara NPM dengan Harga Saham adalah sangat lemah, dengan signifikansi 0,204 
> 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan  antara NPM dengan Harga 
Saham. 

4. Koefisien korelasi variabel ROA dengan Harga Saham yaitu sebesar  -0,054. Hal ini berarti 
hubungan antara ROA dengan Harga Saham adalah sangat lemah, dengan signifikansi 0,393 
> 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara ROA dengan Harga 
Saham. 

5. Koefisien korelasi variabel LDR dengan Harga Saham yaitu sebesar  0,646. Hal ini berarti 
hubungan antara LDR dengan Harga Saham adalah kuat, dengan signifikansi 0,000 < 0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara LDR dengan 
Harga Saham. 
 

Analisis Regresi Linier Berganda 
     Tabel 4 

Regresi linier berganda 
Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.796 .481   7.886 .000     

CAR 2.078 .510 .639 4.070 .001 .567 1.764 
NPL -.909 .254 -.731 -3.575 .002 .334 2.992 
NPM -.340 .736 -.062 -.462 .648 .771 1.298 
ROA -.029 .063 -.060 -.457 .652 .826 1.210 
LDR .243 .587 .075 .414 .683 .426 2.348 

a. Dependent Variable: Harga Saham 
     Sumber: Output SPSS 23, Data telah diolah 

Berdasarkan hasil Tabel 4 maka nilai koefisien dapat dibuat model persamaan regresi 
linier berganda sebagai berikut: 

 
Y = 3,796 + 2,078 CAR – 0,909 NPL – 0,340 NPM – 0,029 ROA – 0,243 LDR 

 
Bentuk persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Konstanta o =  3,796 
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Artinya jika variabel-variabel independen (CAR, NPL, NPM, ROA, dan LDR) bernilai 
konstan atau 0, maka variabel dependen yaitu Harga Saham bernilai positif sebesar 3,796. 

2. Konstanta 1 =  2,078 
Artinya jika  NPL, NPM, ROA dan LDR tetap, CAR mengalami kenaikan satu satuan  
maka Harga Saham meningkat sebesar 2,078. 

3. Konstanta 2 =  – 0,909 
Artinya jika  CAR, NPM, ROA dan LDR tetap, NPL mengalami kenaikan satu satuan  
maka Harga Saham menurun sebesar – 0,909. 

4. Konstanta 3 =  – 0,340 
Artinya jika  CAR, NPL, ROA dan LDR tetap, NPM mengalami kenaikan satu satuan  
maka Harga Saham menurun sebesar – 0,340. 

5. Konstanta 4 =  – 0,029 
Artinya jika  CAR, NPL, NPM, dan LDR tetap, ROA mengalami kenaikan satu satuan  
maka Harga Saham menurun sebesar – 0,029. 

6. Konstanta 5 =  – 0,243 
Artinya jika  CAR, NPL, NPM, dan ROA tetap, LDR mengalami kenaikan satu satuan  
maka Harga Saham menurun sebesar – 0,243. 
 

Uji t (Pengujian Parsial)
                                                                 Tabel 5 
                                                   Uji t (Pengujian Parsial) 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B
Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.796 .481   7.886 .000     

CAR 2.078 .510 .639 4.070 .001 .567 1.764 
NPL -.909 .254 -.731 -3.575 .002 .334 2.992 
NPM -.340 .736 -.062 -.462 .648 .771 1.298 
ROA -.029 .063 -.060 -.457 .652 .826 1.210 

LDR .243 .587 .075 .414 .683 .426 2.348 
a. Dependent Variable: Harga Saham 
      Sumber: Output SPSS 23, Data telah diolah 

a. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa t-hitung sebesar 4,070dan t-tabel dapat dicari 
pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 maka didapatkan t-tabel sebesar 1,71714. 
Dapat diketahui bahwa t-hitung > t-tabel ( 4,070> 1,71714 ) maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Sedangkan dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 yang berarti 
bahwa ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy 
Ratio memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Bank Negara 
Indonesia Tbk. 

b. Pengaruh Non Performing Loan (NPL) 

ANALISIS PENGARUH RASIO CAMEL (RIMA FAT’HU ROHMAH, YUSTINUS RAWI DANDONO) 
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Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -3,575dan t-tabel dapat dicari 
pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 maka didapatkan t-tabel sebesar 1,71714. 
Dapat diketahui bahwa t-hitung < t-tabel ( -3,575< 1,71714 ) maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. Sedangkan dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 yang berarti bahwa 
ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Non Performing Loan 
memiliki pengaruh negative namun signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Bank 
Negara Indonesia Tbk. 

c. Pengaruh Net Profit Margin (NPM) 
Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -0,462dan t-tabel dapat dicari 
pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 maka didapatkan t-tabel sebesar 1,71714. 
Dapat diketahui bahwa t-hitung < t-tabel (-0,462< 1,71714 ) maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. Sedangkan dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,648> 0,05 yang berarti bahwa 
tidak ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Net Profit Margin 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Bank Negara 
Indonesia Tbk. 

d. Pengaruh Return On Asset (ROA) 
Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -0,457dan t-tabel dapat dicari 
pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 maka didapatkan t-tabel sebesar 1,71714. 
Dapat diketahui bahwa t-hitung < t-tabel ( -0,457< 1,71714 ) maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. Sedangkan dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,652 > 0,05 yang berarti bahwa 
tidak ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Return On Asset tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Bank Negara 
Indonesia Tbk 

e. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) 
Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa t-hitung sebesar 0,414dan t-tabel dapat dicari 
pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 maka didapatkan t-tabel sebesar 1,71714. 
Dapat diketahui bahwa t-hitung < t-tabel ( 0,414< 1,71714 ) maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. Sedangkan dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,683> 0,05 yang berarti bahwa 
tidak ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Loan to Deposit Ratio 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Bank Negara 
Indonesia Tbk. 

Uji F (Pengujian Simultan) 
Tabel 6 

Uji F (Pengujian Simultan) 
ANOVAa

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 

.219 5 .044 9.895 ,000b

Residual .097 22 .004     
Total .316 27       

a. Dependent Variable: Harga Saham 

b. Predictors: (Constant), LDR, ROA, NPM, CAR, NPL 

    Sumber: Output SPSS 23, Data telah diolah 
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Berdasarkan  Tabel 6 menunjukkan bahwa F hitung  sebesar 9,895dan F tabel 2,66. Dapat 
diketahui bahwa F hitung > F tabel (9,895> 2,66 ) maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. 
sedangkan dari nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Capital Adequacy Ratio, Non 
Performing Loans, Net Profit Margin, Return On Asset dan Loan To Deposit Ratio) berpengaruh 
secara simultan dan signifikan terhadap variabel dependen (Harga Saham) pada PT. Bank 
Negara Indonesia Tbk 

Uji Koefisien Determinasi (R2)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel dependen. Berikut ini adalah hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) :          
   
                                                             Tabel 7 
                                           Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,832a .692 .622 .06648 .788 

a. Predictors: (Constant), LDR, ROA, NPM, CAR, NPL 
b. Dependent Variable: Harga Saham 

Sumber: Output SPSS 23, Data telah diolah 

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,622 
atau sama dengan 62,2%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 62,2% variabel Harga Saham 
dapat dijelaskan oleh variansi dari variabel independen CAR, NPL, NPM, ROA, dan LDR. 
Sedangkan sisanya 37,4% dipengaruhi oleh variabel lain seperti NIM, BOPO, kebijakan 
pemerintah, dan lain-lain. 
 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis dari 
permasalahan yang diangkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Harga Saham pada PT. 
Bank Negara Indonesia Tbk. periode 2011 – 2017 maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian 
ini sebagai berikut:
1. Perngaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Harga Saham 

Hasil Uji t menunjukkan bahwa t-hitung sebesar 4,070dan t-tabel sebesar 1,71714. Dapat 
diketahui bahwa t-hitung > t-tabel ( 4,070> 1,71714 ) maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
Sedangkan dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 yang berarti bahwa ada 
pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 

ANALISIS PENGARUH RASIO CAMEL (RIMA FAT’HU ROHMAH, YUSTINUS RAWI DANDONO) 
12-15



2. Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Harga Saham 
Hasil Uji t menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -3,575 dan t-tabel sebesar 1,71714. Dapat 
diketahui bahwa t-hitung < t-tabel ( -3,575< 1,71714 ) maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
Sedangkan dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 yang berarti bahwa ada 
pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Non Performing Loan memiliki 
pengaruh negative namun signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Bank Negara Indonesia 
Tbk. 

3. Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham 
Hasil Uji t menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -0,462dan t-tabel sebesar 1,71714. Dapat 
diketahui bahwa t-hitung < t-tabel ( -0,462< 1,71714 ) maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
Sedangkan dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,648> 0,05 yang berarti bahwa tidak ada 
pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Net Profit Margin tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 

4. Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Harga Saham 
Hasil Uji t menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -0,457dan t-tabel sebesar 1,71714. Dapat 
diketahui bahwa t-hitung < t-tabel ( -0,457< 1,71714 ) maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
Sedangkan dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,652 > 0,05 yang berarti bahwa tidak ada 
pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Return On Asset tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk 

5. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Harga Saham 
Hasil Uji t menunjukkan bahwa t-hitung sebesar 0,414dan t-tabel sebesar 1,71714. Dapat 
diketahui bahwa t-hitung < t-tabel ( 0,414< 1,71714 ) maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
Sedangkan dari nilai tingkat signifikansi sebesar 0,683> 0,05 yang berarti bahwa tidak ada 
pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Loan to Deposit Ratio tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham pada PT. Bank Negara Indonesia 
Tbk. 

6. Pengaruh (Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loans, Net Profit Margin, Return On 
Asset dan Loan To Deposit Ratio) terhadap Harga Saham 
Hasil Uji F menunjukkan bahwa F hitung  sebesar9,895dan F tabel 2,66 maka hipotesis Ho 
ditolak dan Ha diterima. sedangkan dari nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti 
bahwa ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen 
(Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loans, Net Profit Margin, Return On Asset dan
Loan To Deposit Ratio) berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel 
dependen (Harga Saham) pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. 
 

Keterbatasan 
Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh (Capital Adequacy Ratio, Non 

Performing Loans, Net Profit Margin, Return On Asset dan Loan To Deposit Ratio) terhadap 
Harga Saham PT. Bank Negara Indonesia Tbk periode 2011 – 2017 yang menggunakan 
laporan keuangan per Quartal terdapat keterbatasan-keterbatasan yang terjadi dalam penelitian 
ini sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan PT. Bank Negara Indonesia 
Tbk periode 2011 – 2017, sehngga hasil penelitian ini mungkin tidak dapat di generalisasi 
pada perusahaan lain. 
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2. Pada penelitian ini hanya dilakukan pada periode 2011 – 2017, untuk penelitian 
selanjutnya dapat menggunakan periode yang lebih di perpanjang sehingga dapat 
memperbaiki hasil penenlitian.  

3. Variabel independen atau variabel bebas yang digunkan pada penelitian ini hanya 
terbatas pada (Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loans, Net Profit Margin, 
Return On Asset dan Loan To Deposit Ratio). Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan variabel lainnya seperti Biaya Operasional Pendapatan Operasional 
(BOPO), Net Interest Margin (NIM), kebijakan pemerintah, dan lainnya yang mungkin 
bisa lebih berpengaruh terhadap Harga Saham. 

Rekomendasi 
Adapun rekomendasi yang dapat diberikan sehubung dengan penelitian yang telah 

digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi pemakai laporan keuangan yang akan mengambil keputusan hendaknya tidak 

mengandalkan data mengenai Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loans, Net Profit 
Margin, Return On Asset dan Loan To Deposit Ratio saja tetapi bisa juga dengan 
memperhatikan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan Harga Saham 

2. Peningkatan Return On Asset atau tingkat profitabilitas yang optimal dapat dilakukan 
oleh pihak BNI dengan mengurangi berbagai biaya operasional agar dapat disalurkan 
untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat misalnya melalui ekspansi kredit dengan 
manajemen risiko yang tepat dan sesuai agar pengelolaannya dapat semakin optimal, 
sehingga tingkat profitabilitas perusahaan dapat semakin optimal. 

3. Bagi Investor hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 
pengaruh dari penilaian keuangan perusahaan terhadap Harga Saham yang 
diperdagangkan dipasar modal yang menyangkut investasi saham bagi pihak-pihak yang 
memiliki kepentingan sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk 
pengambilan keputusan investasi dalam menentukan perusahaan mana yang mempunyai 
risiko yang baik dan memprediksikan harga-harga saham perusahaan di BEI sehingga 
akan mengurangi risiko kerugian dan menghasilkan return saham yang baik. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh Rasio Net Profit Margin (NPM), 
Return On Investment (ROI) dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga  
Saham Perusahaan HERBALIFE Ltd Kantor Pusat Los Angeles Periode 2006 -2013. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situr Bursa Saham New York (New York 
Stock Exchange/NYSE) dengan periode data selama 8 tahun (2006-2013). Hasil penelitian secara 
parsial menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara NPM terhadap harga saham (t 
hitung 5.263 > t table 2.776 dengan signifikansi 0.006 < 0.05), dan antara ROI terhadap harga 
saham (t hitung 4.275 > t table 2.776 dengan signifikansi 0.013 < 0.05), sedangkan ROE 
terhadap harga saham (t hitung 1.083 < t table 2.776 dengan tingkat signifikansi 0.340 > 0.05) 
tidak ada pengaruh yang signifikan. Adanya pengaruh yang signifikan secara simultan antara 
NPM, ROI dan ROE terhadap harga saham (F hitung 12.217 > F table 6.591 dengan signifikansi 
0.018 < 0.05). Hasil persamaan regresi linier berganda Y = -175.531 + 47.775X1 – 11.955X2 – 
163X3. Koefisien korelasi antara NPM terhadap harga saham bernilai 0.660 yang berarti 
memiliki keeratan hubungan yang kuat, ROI terhadap harga saham bernilai 0.469 yang berarti 
memiliki keeratan hubungan yang sedang dan ROE terhadap harga saham bernilai 0.206 yang 
berarti memiliki keeratan hubungan yang rendah. Koefisien determinasi dari data yang dioleh 
menunjukkan peresentase sumbangan pengaruh NPM, ROI dan ROE terhadap Harga Saham 
sebesar 82.8%. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variable lainnya agar 
mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

Kata kunci: NPM, ROI, ROE, Harga Saham 

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang sangat penting dan dibutuhkan 
oleh pengguna laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 
bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun 
demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan 
pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan 
pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. 
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berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
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Laporan keuangan merupakan sarana yang penting bagi investor untuk mengetahui 
perkembangan perusahaan secara periodik. Investor berkepentingan untuk mengetahui informasi 
dalam pengambilan keputusan. Dalam melakukan kegiatan investasi para investor memerlukan 
suatu media yang dapat dengan mudah digunakan untuk memilih alternatif investasi. Salah satu 
alternatif yang dianggap paling menarik saat ini adalah investasi di pasar modal dalam bentuk 
saham. Pasar modal merupakan indikator penuntun bagi perekonomian suatu negara yang 
bersangkutan, sehingga keputusan investasi diambil berdasarkan informasi terpercaya. Investor 
perlu memiliki sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika harga saham agar dapat 
mengambil keputusan tentang saham perusahaan yang layak untuk dipilih. 

Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan 
ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen dalam jangka panjang seperti 
obligasi, saham, dan lainnya. Investor yang menanamkan dananya pada saham-saham 
perusahaan sangat berkepentingan terhadap laba saat ini dan laba yang diharapkan di masa yang 
akan datang serta adanya stabilitas laba. Sebelum menanamkan dananya, investor melakukan 
analisis terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Mereka berkepentingan atas 
informasi yang berhubungan dengan kondisi keuangan yang berdampak pada kemampuan 
perusahaan untuk membayar dividen untuk menghindari kebangkrutan. Oleh karena itu, investor 
hanya akan menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang mempunyai reputasi baik. 
Perusahaan yang mempunyai reputasi baik adalah perusahaan yang mampu memberikan dividen 
secara konstan kepada pemegang saham. Semakin meningkatnya laba yang diterima perusahaan 
maka semakin tinggi pula dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham.  
 Setiap perubahan dalam kebijakan pembayaran dividen akan memiliki dua dampak yang 
berlawanan. Apabila dividen akan dibayarkan semua, kepentingan cadangan akan terabaikan. 
Sebaliknya apabila laba akan ditahan semua, maka kepentingan pemegang saham akan uang kas 
akan terabaikan. Pembagian dividen sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku investor yang 
lebih memilih dividen tinggi yang mengakibatkan retained earning menjadi rendah. Investor 
beranggapan bahwa dividen yang diterima saat ini lebih berharga dibandingkan capital gain 
yang diperoleh di kemudian hari. Ekspektasi untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar di 
masa mendatang berpengaruh positif terhadap harga saham. Variasi harga saham ditentukan oleh 
banyak faktor, baik yang berasal dari lingkungan eksternal maupun internal perusahaan. Faktor 
eksternal yaitu hal-hal di luar kemampuan manajemen perusahaan untuk mengendalikannya, 
seperti munculnya gejolak politik, perubahan kurs, laju inflasi yang tinggi, tingkat suku bunga 
deposito dan lain- lain. Faktor internal merupakan faktor yang berhubungan dengan tingkat 
kinerja perusahaan yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Seperti besarnya 
dividen yang dibagi, kinerja manajemen perusahaan, prospek di masa yang akan datang, rasio 
utang dan equity. Tingkat kinerja perusahaan bisa diketahui dari analisa laporan keuangan 
perusahaan yang bersangkutan. Sebelum mengadakan  analisa terhadap kondisi laporan 
keuangan dari suatu perusahaan serta untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai oleh 
perusahaan, umumnya yang sering digunakan sebagai ukuran adalah analisa rasio. 
 Analisa rasio profitabilitas seperti rasio Net Profit Margin (NPM), Return on Invesment 
(ROI) dan Return on Equity (ROE) sering digunakan untuk menilai kondisi keuangan suatu 
perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 
selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen 
dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen di sini dilihat dari laba yang 
dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. 
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 Rasio Net Profit Margin (NPM) adalah perbandingan antara laba bersih dengan 
penjualan. Semakin besar Net Profit Margin (NPM), maka kinerja perusahaan akan semakin 
produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada 
perusahaan tersebut (Bastian dan Suhardjono, 2006:299). 
 Rasio Return on Investment (ROI) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah 
pajak dengan total aktiva. Return on Investment (ROI) adalah merupakan rasio yang mengukur 
kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 
keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan (Syamsuddin, 2009:63). 
 Return on Equity (ROE) merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak 
dengan total ekuitas. Return on Equity (ROE) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan 
(income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun 
pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Harahap, 
2008:305).

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji pengaruh 
rasio Net Profit Margin (NPM), Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE) 
terhadap harga saham, mengingat pasar modal semakin menuju ke arah yang efisien sehingga 
semua informasi yang relevan dapat dijadikan sebagai masukan untuk menilai harga saham. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk memilih judul “Analisa Pengaruh Rasio 
Net Profit Margin (NPM), Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE) 
Terhadap Harga Saham Perusahaan HERBALIFE Ltd Kantor Pusat Los Angeles Periode 
2006-2013”. 
 
Pembatasan Masalah 
 Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan maslah yaitu diantara banyaknya 
instrument analisa laporan keuangan yang ada, maka yang akan dianalisa di sini adalah Net
Profit Margin (NPM), Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE) Terhadap Harga 
Saham Perusahaan HERBALIFE Ltd Kantor Pusat Los Angeles Periode 2006-2013. 
 
Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka dapat 
dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1) Apakah rasio Net Profit Margin (NPM) berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham perusahaan HERBALIFE Ltd kantor pusat Los Angeles periode 2006-2013 secara 
parsial? 

2) Apakah rasio Return on Investment (ROI) berpengaruh secara signifikan terhadap harga 
saham perusahaan HERBALIFE Ltd kantor pusat Los Angeles periode 2006-2013 secara 
parsial? 

3) Apakah rasio Return on Equity (ROE) berpengaruh secara signifikan terhadap harga 
saham perusahaan HERBALIFE Ltd kantor pusat Los Angeles periode 2006-2013 secara 
parsial? 

4) Apakah rasio Net Profit Margin (NPM), Return on Investment (ROI) dan Return on 
Equity (ROE) secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 
HERBALIFE Ltd kantor pusat Los Angeles periode 2006-2013 secara simultan? 
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Tujuan Penelitian 
1) Untuk menganalisa sampai dimana signifikansi pengaruh rasio Net Profit Margin (NPM)

pada perusahaan HERBALIFE Ltd kantor pusat Los Angeles periode 2006-2013 secara 
parsial.

2) Untuk menganalisa sampai dimana signifikansi pengaruh rasio Return on Investment 
(ROI) pada perusahaan HERBALIFE Ltd kantor pusat Los Angeles periode 2006-2013 
secara parsial.

3) Untuk menganalisa sampai dimana signifikansi pengaruh rasio Return on Equity (ROE)
pada perusahaan HERBALIFE Ltd kantor pusat Los Angeles periode 2006-2013 secara 
parsial.

4) Untuk menganalisa sampai dimana signifikansi pengaruh rasio Net Profit Margin (NPM),
Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE) secara bersama-sama pada 
perusahaan HERBALIFE Ltd kantor pusat Los Angeles periode 2006-2013 secara 
simultan.

LANDASAN TEORI  
Pengertian Laporan Keuangan 
 Menurut Munawir (2010:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan 
perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan 
jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan 
perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 
serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan 
sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. 
Sedangkan menurut Harahap (2009:105), laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan 
dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis 
laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan 
perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan. 
 Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007:2) merupakan bagian dari 
proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan 
laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 
misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk 
skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi 
keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.  
 Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan 
gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan yang disajikan dalam bentuk neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan ekuitas/modal, laporan arus kas dan laporan posisi keuangan.  

Tujuan Laporan Keuangan 
 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:3), tujuan laporan keuangan adalah 
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 
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keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 
keputusan ekonomi.  
 Menurut Fahmi (2011:28), tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan 
informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang 
ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap 
perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Para pemakai laporan akan 
menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang 
timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang 
timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai 
keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan 
keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-
aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan 
informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif. 
 
Jenis-Jenis Laporan Keuangan 
 Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan 
yang lengkap biasanya meliputi: 
1) Neraca 

Menurut Harahap (2009:107), neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi 
keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas 
pada saat tertentu. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-
sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset, kewajiban-kewajibannya atau utang, 
dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas 
pemilik suatu saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat 
memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu neraca 
tepatnya dinamakan statements of financial position. Karena neraca merupakan potret 
atau gambaran keadaan pada suatu saat tertentu maka neraca merupakan status report 
bukan merupakan flow report.  
Neraca adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang kekayaan 
yang dikuasai dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan 
yaitu laba serta utang ( kewajiban ) dan modal pada suatu saat tertentu (Machmud, 
2012:22). Menurut Darsono dan Ashari (2005:18), neraca adalah laporan tentang posisi 
keuangan perusahaan pada tanggal tertentu seperti yang tertera dalam neraca.  

2) Laporan Laba Rugi 
Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-
biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara pendapatan-
pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan. 
Oleh karena itu betapa pentingnya laporan laba rugi sebagai alat untuk mengetahui 
kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga untuk mengetahui berapakah hasil bersih 
atau laba yang didapat dalam satu periode tertentu. 

3) Laporan Perubahan Modal/Ekuitas 
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Laporan perubahan modal adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan 
informasi tentang penyebab bertambah atau berkurangnya modal selama periode tertentu. 

4) Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas adalah laporan pelengkap atau tambahan bagi laporan keuangan utama 
perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Laporan 
ini memberikan informasi tentang arus kas yang keluar akibat adanya transaksi yang 
terjadi di perusahaan selama periode tertentu. Untuk penyusunan laporan arus kas, 
perusahaan dapat menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Metode penyajian 
langsung adalah metode penyajian yang menampakkan/mengungkapkan kelompok utama 
dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Sedangkan metode tidak langsung 
merupakan metode yang laporan aliran kas disusun dalam tiga kelompok yaitu arus kas 
dari kegiataan operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas 
pendanaan. Dengan demikian, metode langsung untuk menyusun laporan aliran kas dapat 
menyajikan informasi yang lebih lengkap dibanding dengan metode tidak langsung. 

Pengertian Analisis Laporan Keuangan 
Menurut Munawir (2010:35), analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan 

yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau 
kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan 
perusahaan yang bersangkutan. Menurut Harahap (2009:190), analisis laporan keuangan berarti 
menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 
hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan 
yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk 
mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan 
keputusan yang tepat. Sedangkan menurut Sundjaja dan Barlian (2001:37), analisis laporan 
keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan 
keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan 
merupakan proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah 
untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi dan perkembangan suatu perusahaan dengan 
cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan 
keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan 
keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan juga dalam melakukan analisisnya tidak 
akan lepas dari peranan rasio-rasio laporan keuangan, dengan melakukan analisis terhadap rasio-
rasio keuangan akan dapat menentukan suatu keputusan yang akan diambil.  

 
Tujuan Analisis Laporan Keuangan 
1) Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, 

kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. 
2) Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. 
3) Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. 
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4) Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan 
berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. 

5) Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau 
tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 

6) Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang 
mereka capai.  
 

Pengertian Analisa Rasio Keuangan 
 Analisa rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan 
dan kinerja perusahaan. Kita menghitung berbagai rasio agar bisa mendapatkan perbandingan 
yang mungkin akan berguna daripada berbagai angka mentahnya sendiri (Horne, 2005:234). 
 Menurut Hanafi (2005:77), Analisa rasio adalah penggabungan yang menunjukkan 
hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan, hubungan antara 
unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. 
 Analisa rasio merupakan bentuk atau cara umum yang digunakan dalam analisa laporan 
keuangan, dengan kata lain diantara alat-alat analisia yang selalu digunakan untuk mengukur 
kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan di bidang keuangan adalah analisa rasio keuangan 
(Financial Ratio Analysis). 
 Analisa rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan intern perusahaan saja 
melainkan juga pihak luar dan ini berbeda menurut kepentingan khusus dari analisis atau pihak 
yang berkepentingan.  

Tujuan Analisa Rasio Keuangan  
1) Keperluan pengukuran kerja keuangan secara menyeluruh (overall measures). 
2) Keperluan pengukuran profitabilitas, kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari operasinya (profitability measures). 
3) Keperluan pengujian investasi (test of investment utylization). 
4) Keperluan pengujian kondisi keuangan antara lain tentang tingkat likuiditas dan 

solvabilitas (test of finance condition). 

Rasio Profitabilitas 
Berkaitan dengan penelitian ini, penulis hanya akan menjelaskan mengenai rasio-rasio yang 
berkaitan dengan tulisan ini,yaitu : 
1) Rasio Net Profit Margin (NPM) 

Rasio Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 
kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya (Rusdin, 2006:140).  
Menurut Alexandri (2008:200) Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan 
untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih 
setelah dipotong pajak.  
Menurut Bastian dan Suhardjono (2006:299) Net Profit Margin (NPM) adalah 
perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja 
perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor 
untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
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PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, 
maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang 
tinggi. Hubungan antara laba bersih sesudah pajak dan penjualan bersih menunjukkan 
kemampuan manajemen dalam mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil untuk 
menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah 
menyediakan modalnya untuk suatu resiko. Hasil dari perhitungan mencerminkan 
keuntungan netto per rupiah penjualan. Para investor pasar modal perlu mengetahui 
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan mengetahui hal tersebut 
investor dapat menilai apakah perusahaan itu profitable atau tidak.  

Rasio Net Profit Margin (NPM) dihitung dengan rumus: 

Net Profit 
Net Profit Margin = X 100% 

Sales

2) Rasio Return on Investment (ROI)
Rasio Return on Investment (ROI) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah 
pajak dengan total aktiva. Return on Investment (ROI) adalah merupakan rasio yang 
mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan 
keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan 
(Syamsuddin, 2009:63). Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan suatu perusahaan. 
Return on Investment (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih 
diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilai aktiva (Harahap, 2008:63).
Menurut Mardiyanto (2009:196) Return on Investment (ROI) adalah rasio digunakan 
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari 
aktivitas investasi.
Rasio Return on Investment (ROI) dihitung dengan rumus: 

Net Profit 
Return on Investment = X 100% 

Total Asset 

 
3) Rasio Return on Equity (ROE) 

Menurut Mardiyanto (2009:196) Return on Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan 
untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang 
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saham. Return on Equity (ROE) dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang 
saham atau nilai perusahaan.  
Rasio Return on Equity (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih dengan modal 
(modal inti) perusahaan. Rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan. 
Return on Equity (ROE) sangat penting bagi para pemegang saham dan calon investor, 
karena Return on Equity (ROE) yang tinggi berarti para pemegang saham akan 
memperoleh dividen yang tinggi pula dan kenaikan Return on Equity (ROE) akan 
menyebabkan kenaikan saham (Riyadi 2006:155). 
Rasio Return on Equity (ROE) dihitung dengan rumus: 

Net Profit 
Return on Equity = X 100% 

Equity 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 
 Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2011:10), pembentukan harga saham terjadi karena 
adanya pemintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk 
oleh penawaran (supply) dan permintaan (demand) atas saham tersebut. Supply dan demand 
tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut 
(kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang 
sifatnya makro seperti kondisi ekonomi negara, kondisi sosial dan politik, maupun rumor-rumor 
yang berkembang.   
 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga saham dapat dibagi menjadi tiga kategori, 
yaitu:  
1) Faktor yang bersifat fundamental  

Merupakan faktor yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dan faktor-
faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini meliputi:  
(1) Kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan.  
(2) Prospek bisnis perusahaan di masa mendatang.  
(3) Prospek pemasaran dari bisnis yang dilakukan.  
(4) Perkembangan teknologi yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan.  
(5) Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

2) Faktor yang bersifat teknis  
Faktor teknis menyajikan informasi yang menggambarkan pasaran suatu efek, baik secara 
individu maupun secara kelompok. Para analis teknis dalam menilai harga saham banyak 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
(1) Perkembangan kurs.  
(2) Keadaan pasar modal.  
(3) Volume dan frekuensi transaksi suku bunga. 
(4) Kekuatan pasar modal dalam mempengaruhi harga saham perusahaan.  
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3) Faktor sosial politik  
(1) Tingkat inflasi yang terjadi.  
(2) Kebijaksanaan moneter yang dilakukan oleh pemerintah. 
(3) Kondisi perekonomian. 
(4) Keadaan politik suatu negara. 

METODE PENELITIAN 
Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian yang diamati adalah salah satu perusahaan dagang yang berfokus pada 
produk nutrisi kesehatan dan telah tersebar di berbagai negara yaitu perusahaan Herbalife Ltd 
yang berkantor pusat di Los Angeles. 

Metode Pengumpulan dan Pemilihan Data 
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi 

dokumentasi atau data sekunder, yang merupakan teknik pengumpulan data secara tidak 
langsung ditunjukkan pada objek penelitian,  namun melalui dokumen.  
 Dokumen yang digunakan berupa buku, laporan dan dokumen lainnya, antara lain : 
1) Media internet dalam situs www.google.com
2) Media internet dalam situs www.nyse.com
3) Perpustakaan STIE Bhakti Pembangunan, berupa buku teks dan contoh skripsi yang 

relevan dengan topik ini.

Analisis Regresi Linier Berganda 
Menurut Priyatno (2012:127) analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk 

mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel 
dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. 
Dalam regresi linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual 
terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak 
adanya autokorelasi pada model regresi. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan 
antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan dengan :  

 
Y = a + b1x1 + b2x2 + … + bnxn

Keterangan : 
Y = Nilai prediksi variabel dependen (Harga saham)  
a = Konstanta, yaitu nilai Y jika X1X2 dan Xn = 0  
b1,2….n = Variabel Bebas  
X1,2…n  = Koefisien Regresi 
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Analisis Koefisien Korelasi 
Menurut Priyatno (2012:103) koefisien korelasi merupakan analisis untuk mengukur 

keeratan hubungan antara dua variabel yang mempunyai distribusi data normal. Data yang 
digunakan adalah tipe interval atau rasio. Dalam perhitungan korelasi pearson akan didapat 
koefisien korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut. Nilai 
koefisien korelasi berkisar antara 0  sampai 1 atau 0 sampai -1. Semakin mendekati 1 atau -1 
maka hubungan semakin erat. Jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah.  

 

Koefisien korelasi dapat dirumuskan dengan :  

 

r = 
 

 
Dimana : 
r = Nilai koefisien korelasi, untuk kekuatan hubungan dinyatakan dalam bentuk positif (+) 
atau negatif (-), atau (-1  r  +1) 
n = Jumlah data  
x = Variabel bebas (NPM, ROI dan ROE) 
y = Variabel terikat (harga saham) 

Keterangan : 
1) Jika nilai r > 0, artinya telah ada hubungan linier positif, maka jika variabel satu naik atau 

turun, variabel lainnya juga akan naik atau turun. 
2) Jika nilai r < 0, artinya telah ada hubungan liniear negatif, maka variabel satu naik atau 

turun, variabel lainnya juga akan naik atau turun. 
3) Jika nilai r = 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dengan Y. 
4) Jika nilai r = 1, artinya telah ada hubungan yang sempurna yaitu berupa garis lurus.  

 
Tabel 1 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat  
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

  Sumber : Imam Ghozali (2005:82)  
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Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) menurut Priyatno (2012:154) digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap 
variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 
terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (0  KD  1). Secara 
umum koefisien determinasi untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai 
koefisien determinasi yang tinggi.  

Koefisien determinasi (KD) dirumuskan dengan :  

KD = r2 x 100% 
 

Keterangan :  

1) Jika nilai KD = 0, artinya tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. 

2) Jika nilai KD = 1, artinya variasi (naik/turunnya) varibel dependen 100% dipengaruhi 
oleh variabel independen. 

3) Jika nilai KD antara 0 dan 1 (0  KD  1), artinya pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen adalah sesuai dengan nilai KD itu sendiri dan selebihnya 
berasal dari faktor lain.  

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Menurut Priyatno (2012:139) uji-t atau koefisien regresi secara parsial digunakan untuk 
mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak 
terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0.05 dan 2 sisi. Ada 
beberapa langkah dalam pengujian secara parsial (uji-t) yaitu :  

1) Menentukan Hipotesis
(1) Ho : Tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen (NPM, 

ROI dan ROE) terhadap variabel dependen (harga saham) pada perusahaan Herbalife 
Ltd kantor pusat Los Angeles periode 2006-2013. 

(2) Ha : Ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen (NPM, ROI 
dan ROE) terhadap variabel dependen (harga saham) pada perusahaan Herbalife Ltd 
kantor pusat Los Angeles periode 2006-2013. 

2) Menentukan t-hitung
3) Menentukan t-tabel

t tabel dicari pada tingkat signifikan 5% (0.05) dan 2 sisi, maka tingkat signifikansi (0.05 
: 2 = 0.025), dengan derajad kebebasan df = n-k-1 (n adalah jumlah data dan k adalah 
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jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2.776 atau -2.776 
(Lihat pada lampiran t tabel).

4) Menentukan kriteria pengujian 
Jika –t tabel  t hitung  t tabel maka Ho diterima 
Jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho ditolak

5) Membuat kesimpulan 
Menentukan nilai uji-t statistik dapat menggunakan persamaan berikut : 

 

     t-hitung = 

 Dimana: 

r = Koefesien korelasi 
n = Jumlah data  

Uji Signifikan Simultan Statistis (Uji F) 

Menurut Priyatno (2012:137) uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama 
digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh 
secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah 
variabel Net Profit Margin (NPM), Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE) 
berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap harga saham. Pengujian menggunakan tingkat 
signifikansi 0,05. Ada beberapa langkah dalam pengujian secara bersama-sama (uji-F) yaitu : 
1) Menentukan hipotesis 

Ho : Tidak ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen (NPM, 
ROI dan ROE) terhadap variabel dependen (harga saham) pada perusahaan Herbalife Ltd 
kantor pusat Los Angeles periode 2006-2013.
Ha : Ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen (NPM, ROI dan 
ROE) terhadap variabel dependen (harga saham) pada perusahaan Herbalife Ltd kantor 
pusat Los Angeles periode 2006-2013.

2) Menentukan F hitung
3) Menentukan F tabel

Penelitian menggunakan tingkat signifikan 5% (0.05), dengan df 1 (jumlah variabel – 1) 
= 3, dan df 2 (n-k-1) atau 8-3-1 = 4. Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 6.591 (Lihat 
pada lampiran uji F). 

4) Menentukan kriteria pengujian 
Jika F hitung  F tabel maka Ho diterima
Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak 

5) Membuat kesimpulan  

Menentukan nilai uji-t statistik dengan menggunakan persamaan berikut :  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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           R2 / (k – 1) 
F-Hitung = 
         

       (1 – R2) / (n – k)  

 Dimana : 
R = Koefisien korelasi determinasi 
n = Jumlah data 
k = Jumlah variabel independen 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hitungan Rasio Net Profit Margin (NPM)  

Rasio Net Profit Margin (NPM) dihitung dengan rumus: 

Net Profit Net Profit Margin 

=
X 100% 

Sales 

 
Tabel 2 

Hitungan Rasio Net Profit Margin (NPM) 
Periode 2006-2013  

(dalam million dolar) 

Tahun  Net Profit Sales NPM (%) 

2006 143.139 1,885.534 7.59 

2007 191.451 2,145.839 8.92 

2008 221.190 2,359.213 9.38 

2009 203.346 2,324.577 8.75 

2010 292.883 2,734.226 10.71 

2011 414.959 3,454.537 12.01 
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2012 463.962 4,072.330 11.39 

2013 527.525 4,825.308 10.93 



Hitungan Rasio Return on Investment (ROI) 
Rasio Return on Investment (ROI) dihitung dengan rumus:

Net Profit 

Return on Investment = X 100% 
Total Asset 

Tabel 3 
Hitungan Rasio Return on Investment (ROI) 

Periode 2006-2013  
(dalam million dolar) 

Tahun Net Profit Total Assets ROI (%) 

2006 143.139 1,016.933 14.08 

2007 191.451 1,067.243 17.94 

2008 221.190 1,121.318 19.73 

2009 203.346 1,146.050 17.74 

2010 292.883 1,241.110 23.60 

2011 414.959 1,463.075 28.36 

2012 463.962 1,724.143 26.91 

2013 527.525 2,473.701 21.33 

Hitungan Rasio Return on Equity (ROE)  
 Rasio Return on Equity (ROE) dihitung dengan rumus: 

Net Profit 
Return on Equity = X 100% 

Equity 
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Tabel 4 
Hitungan Rasio Return on Equity (ROE) 

Periode 2006-2013  
(dalam million dolar)  

Tahun Net Profit Equity  ROE (%) 

2006 143.139 353.890 40.45 

2007 191.451 182.244 105.05 

2008 221.190 241.731 91.50 

2009 203.346 359.311 56.59 

2010 292.883 473.996 61.79 

2011 414.959 548.144 75.70 

2012 463.962 395.483 117.32 

2013 527.525 551.446 95.66 

 

Tabel 5 
Rekapitulasi Hasil Hitungan Variabel 

Periode 2006-2013  

Tahun NPM (%) ROI (%) ROE (%) 
HARGA SAHAM 

(Dalam dolar) 

2006 7.59 14.08 40.45 20.08 

2007 8.92 17.94 105.05 20.14 

2008 9.38 19.73 91.50 10.84 

2009 8.75 17.74 56.59 20.29 

2010 10.71 23.60 61.79 34.19 

2011 12.01 28.36 75.70 51.67 

2012 11.39 26.91 117.32 32.94 

2013 10.93 21.33 95.66 78.70 

Analisis Regresi Linier Berganda  
 Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh 
antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi 
variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.  
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Tabel 6 
Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1

(Constant) -175.531 35.051  -5.008 .007 

NPM 47.775 9.077 3.293 5.263 .006 

ROI -11.955 2.797 -2.627 -4.275 .013 

ROE -.163 .151 -.194 -1.083 .340 

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM 
Sumber: Output SPSS 21, Data Telah Diolah 

Berdasarkan tabel 6 Coefficient di atas, maka nilai koefisien dapat dibuat model 
persamaan regresi linier berganda berikut:  

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 
Y = -175.531 + 47.775X1 – 11.955X2 – 0.163X3  

Penjelasan dari persamaan di atas adalah: 
1) Nilai konstanta (a) adalah -175.531. Artinya jika Net Profit Margin (NPM), Return on 

Invesment (ROI) dan Return on Equity (ROE) nilainya adalah 0 maka harga saham 
nilainya negatif yaitu -175.531. 

2) Nilai koefisien regresi variabel Net Profit Margin (NPM) bernilai positif, yaitu 47.775. 
Artinya bahwa setiap peningkatan Net Profit Margin (NPM) sebesar 1% maka harga 
saham juga akan meningkat sebesar $47.775 dengan asumsi nilai variabel independen 
lainnya tetap. 

3) Nilai koefisien regresi variabel Return on Invesment (ROI) bernilai negatif, yaitu -11.955. 
Artinya bahwa setiap peningkatan  Return on Invesment (ROI) sebesar 1% maka harga 
saham akan menurun sebesar $11.955 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya 
tetap.  

4) Nilai koefisien regresi variabel Return on Equity (ROE) bernilai negatif, yaitu -0.163. 
Artinya bahwa setiap peningkatan  Return on Equity (ROE) sebesar 1% maka harga 
saham akan menurun sebesar $0.163 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya 
tetap.  
 

Analisis Koefisien Korelasi  
 Koefisien korelasi merupakan analisis untuk mengukur keeratan hubungan antara dua 
variabel yang mempunyai distribusi data normal. Nilai koefisien korelasi berkisar antara 0  
sampai 1 atau 0 sampai -1. Semakin mendekati 1 atau -1 maka hubungan semakin erat. Jika 
mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. 
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Tabel 7 
       Correlations

 NPM ROI ROE HARGA 

SAHAM 

NPM 

Pearson Correlation 1 .967** .482 .660

Sig. (2-tailed)  .000 .226 .075

N 8 8 8 8

ROI 

Pearson Correlation .967** 1 .452 .469

Sig. (2-tailed) .000  .261 .241

N 8 8 8 8

ROE 

Pearson Correlation .482 .452 1 .206

Sig. (2-tailed) .226 .261  .624

N 8 8 8 8

HARGA SAHAM 

Pearson Correlation .660 .469 .206 1

Sig. (2-tailed) .075 .241 .624  

N 8 8 8 8

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber: Output SPSS 21, Data Telah Diolah  

Berdasarkan tabel 7 Correlations di atas, maka nilai koefisien korelasi adalah berikut:  
1) Nilai koefisien korelasi antara variabel Net Profit Margin (NPM) dengan harga saham 

bernilai 0.660. Karena nilai koefisien korelasinya lebih besar dari 0 dan mendekati 1, 
maka dapat disimpulkan bahwa telah ada hubungan linier positif dan hubungan antara 
Net Profit Margin (NPM) dengan harga saham memiliki keeratan hubungan yang kuat 
atau erat.  

2) Nilai koefisien korelasi antara variabel Return on Invesment (ROI) dengan harga saham 
bernilai 0.469. Karena nilai koefisien korelasinya lebih besar dari 0, maka dapat 
disimpulkan bahwa telah ada hubungan linier positif dan hubungan antara Return on 
Invesment (ROI) dengan harga saham memiliki keeratan hubungan yang sedang.  

3) Nilai koefisien korelasi antara variabel Return on Equity (ROE) dengan harga saham 
bernilai 0.206. Karena nilai koefisien korelasinya lebih besar dari 0, maka dapat 
disimpulkan bahwa telah ada hubungan linier positif dan hubungan antara Return on 
Equity (ROE) dengan harga saham memiliki keeratan hubungan yang rendah.  

Analisis Koefisien Determinasi  
 Koefisien determinasi (R2) menurut Priyatno (2012:154) digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap 
variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1.  
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Tabel 8 
          Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .950a .902 .828 9.17286 

a. Predictors: (Constant), ROE, ROI, NPM 

b. Dependent Variable: HARGA SAHAM 
Sumber: Output SPSS 21, Data Telah Diolah  

 Berdasarkan tabel 8 Model Summary di atas, yaitu menunjukkan koefisien determinasi 
dengan nilai 0.828 atau 82.8%. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel Net Profit 
Margin (NPM), Return on Invesment (ROI) dan Return on Equity (ROE) terhadap harga saham 
sebesar 82.8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini.  

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 
 Uji-t atau koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara 

parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. 
Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0.05 dan 2 sisi dengan derajad kebebasan df = n-k-1 
(n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil diperoleh untuk t tabel 
sebesar 2.776 atau -2.776 (Lihat pada lampiran t tabel).  

Tabel 9 
       Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -175.531 35.051  -5.008 .007 

NPM 47.775 9.077 3.293 5.263 .006 

ROI -11.955 2.797 -2.627 -4.275 .013 

ROE -.163 .151 -.194 -1.083 .340 

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM 
Sumber: Output SPSS 21, Data Telah Diolah  

Berdasarkan tabel 9 Coefficients di atas, maka dapat disimpulkan hasil analisis dari uji t 
adalah:  
1) Pengujian Koefisien Variabel Net Profit Margin (NPM)  

(1) Nilai t hitung > t tabel (5.263 > 2.776) maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa Net Profit Margin (NPM) secara parsial berpengaruh terhadap harga saham.  

(2) Berdasarkan  signifikansi, jika < 0.05 maka Ho ditolak, dan jika > 0.05 maka Ho 
diterima. Karena signifikasi pada uji t kurang dari 0.05 (0.006 < 0.05) maka Ho 
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bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
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ditolak. Artinya Net Profit Margin (NPM) secara parsial berpengaruh terhadap harga 
saham.  

2) Pengujian Koefisien Variabel Return on Invesment (ROI)  
(1) Nilai t hitung > t tabel (4.275 > 2.776) maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa Return on Invesment (ROI) secara parsial berpengaruh terhadap harga saham.  
(2) Berdasarkan  signifikansi, jika < 0.05 maka Ho ditolak, dan jika > 0.05 maka Ho 

diterima. Karena signifikasi pada uji t kurang dari 0.05 (0.013 < 0.05) maka Ho 
ditolak. Artinya Return on Invesment (ROI) secara parsial berpengaruh terhadap 
harga saham.  

3) Pengujian Koefisien Variabel Return on Equity (ROE)  
(1) Nilai t hitung < t tabel (1.083 < 2.776) maka Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa Return on Equity (ROE) secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga 
saham.  

(2) Berdasarkan  signifikansi, jika < 0.05 maka Ho ditolak, dan jika > 0.05 maka Ho 
diterima. Karena signifikasi pada uji t besar dari 0.05 (0.340 > 0.05) maka Ho 
diterima. Artinya Return on Equity (ROE) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
harga saham.  

Uji Signifikan Simultan Statistis (Uji F) 
 Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah 

secara bersama-sama variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 
variabel dependen. Penelitian menggunakan tingkat signifikan 5% (0.05), dengan df 1 (jumlah 
variabel-1) = 3, dan df 2 (n-k-1) atau 8-3-1 = 4. Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 6.591 
(Lihat pada lampiran uji F).  

Tabel 10 
           ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 3083.889 3 1027.963 12.217 .018b

Residual 336.565 4 84.141   

Total 3420.454 7    

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM 

b. Predictors: (Constant), ROE, ROI, NPM 
Sumber: Output SPSS 21, Data Telah Diolah  

Berdasarkan tabel 10 Anova di atas, maka dapat disimpulkan hasil analisis dari uji F 
adalah: 
1) Nilai F hitung > F tabel (12.217 > 6.591) maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Net Profit Margin (NPM), Return on Invesment (ROI) dan Return on Equity (ROE) 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham.  

2) Berdasarkan  signifikansi, jika < 0.05 maka Ho ditolak, dan jika > 0.05 maka Ho 
diterima. Karena signifikasi pada uji F kurang dari 0.05 (0.018 < 0.05) maka Ho ditolak. 

ANALISA PENGARUH RASIO NET PROFIT MARGIN (YANCI LIBRIA VISTA, ALBIANSYAH)
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Artinya Net Profit Margin (NPM), Return on Invesment (ROI) dan Return on Equity 
(ROE) secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham.  

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh rasio Net 
Profit Margin (NPM), Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE) terhadap harga 
saham perusahaan Herbalife Ltd periode 2006-2013, maka dapat disimpulkan bahwa:  
1) Rasio Net Profit Margin (NPM) dalam penelitian ini yang berdasarkan uji-t 

menghasilkan nilai t hitung > t tabel (5.263 > 2.776) maka Ho ditolak dan Ha diterima, 
dengan nilai signifikansi kurang dari 0.05 (0.006 < 0.05) maka Ho ditolak dan Ha 
diterima, yang berarti secara parsial rasio Net Profit Margin (NPM) berpengaruh secara 
signifikan terhadap harga saham perusahaan Herbalife Ltd periode 2006-2013.  

2) Rasio Return on Investment (ROI) dalam penelitian ini yang berdasarkan uji-t 
menghasilkan nilai t hitung > t tabel (4.275 > 2.776) maka Ho ditolak dan Ha diterima, 
dengan nilai signifikansi kurang dari 0.05 (0.013 < 0.05) maka Ho ditolak dan Ha 
diterima, yang berarti secara parsial rasio Return on Investment (ROI) berpengaruh secara 
signifikan terhadap harga saham perusahaan Herbalife Ltd periode 2006-2013. 

3) Rasio Return on Equity (ROE) dalam penelitian ini yang berdasarkan uji-t menghasilkan 
nilai t hitung < t tabel (1.083 < 2.776) maka Ho diterima dan Ha ditolak, dengan nilai 
signifikansi besar dari 0.05 (0.340 > 0.05) maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 
secara parsial rasio Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
harga saham perusahaan Herbalife Ltd periode 2006-2013.  

4) Rasio Net Profit Margin (NPM), Return on Investment (ROI) dan Return on Equity 
(ROE) dalam penelitian ini yang berdasarkan uji-F menghasilkan nilai F hitung > F tabel 
(12.217 > 6.591) maka Ho ditolak dan Ha diterima, dengan nilai signifikansi kurang dari 
0.05 (0.018 < 0.05) maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti secara simultan rasio 
Net Profit Margin (NPM), Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE) 
berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan Herbalife Ltd periode 
2006-2013.  

Hasil pembahasan dari analisis data mengenai pengaruh rasio Net Profit Margin (NPM),
Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE) terhadap harga saham perusahaan 
Herbalife Ltd periode 2006-2013 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda yaitu Y = -
175.531 + 47.775X1 – 11.955X2 – 0.163X3. Dari persamaan tersebut kita bisa mengukur 
besarnya pengaruh antara rasio Net Profit Margin (NPM), Return on Investment (ROI) dan
Return on Equity (ROE) terhadap harga saham.  

Berdasarkan analisis koefisien korelasi dari data yang diolah dapat disimpulkan bahwa 
nilai korelasi antara Net Profit Margin (NPM) dengan harga saham bernilai 0.660 yang berarti 
memiliki keeratan hubungan yang kuat atau erat. Nilai korelasi antara Return on Investment 
(ROI) dengan harga saham bernilai 0.469 yang berarti memiliki keeratan hubungan yang sedang.
Nilai koefisien korelasi antara Return on Equity (ROE) dengan harga saham bernilai 0.206 yang 
berarti memiliki keeratan hubungan yang rendah. 
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Koefisien determinasi dari data yang telah diolah menunjukkan nilai sebesar 82.8% yang 
berarti persentase sumbangan pengaruh rasio Net Profit Margin (NPM), Return on Investment 
(ROI) dan Return on Equity (ROE) terhadap harga saham.  

 
Saran 
Hasil analisis data pada penelitian yang dilakukan, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1) Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap perubahan harga saham perusahaan sebaiknya 

diperhatikan sebelum mengambil keputusan untuk investasi. Tidak hanya rasio Net Profit 
Margin (NPM), Return on Investment (ROI) dan Return on Equity (ROE) saja, tetapi juga 
dapat menggunakan rasio-rasio lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham suatu 
perusahaan.  

2) Untuk penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan jumlah variabel yang bervariasi, baik 
variabel dependen maupun variabel independen, sehingga hasil penelitian selanjutnya akan 
menjadi lebih akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menilai kondisi keuangan 
suatu perusahaan yang akan dijadikan pertimbangan oleh para investor untuk menanamkan 
modalnya pada perusahaan tertentu.  
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perputaran persediaan, 
perputaran modal kerja dan ukuran perusahaan terhadap return on assets (ROA), baik secara 
parsial maupun simultan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 
keuangan 10 Perusahaan Manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2013-2017 per tahun. Untuk mengetahui data yang digunakan layak atau tidak, 
penulis melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji 
heterokedastisitas dan uji multikolinearitas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
regersi linier berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis menggunakan uji t untuk 
menguji pengaruh variabel secara parsial dan uji F untuk menguji pengaruh secara simultan 
variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikan 5%. Berdasarkan hasil 
uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas tidak ditemukan 
adanya variabel yang menyimpang dari uji asumsi klasik. Hal ini menunjukkan bahwa data yang 
tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi berganda. Hasil uji 
hipotesis dengan uji t (parsial), variabel perputaran persediaan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Return On Assets (ROA) dengan nilai signifikasi 0,247 > 0,005 sedangkan variabel 
perputaran modal kerja dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Return On 
Assets dengan nilai signifikasi masing-masing variabel (0,000 dan 0,046 < 0,005). Dan dengan 
uji F (simultan), dapat dihasilkan bahwa variabel independen secara bersamaan berpengaruh 
terhadap variabel dependen dengan nilai signifikasi 0.000 dan nilai F hitung > F tabel (18,163 > 
3,20) Dan berdasarkan hasil dari Adjusted R2, kemampuan keempat variabel dalam 
mempengaruhi Return On Assets sebesar 51,2% dan sisanya sebesar 48,8% diperngaruhi dan 
djelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian ini seperti perputaran kas, perputaran 
persediaan, financial laverage dan lain sebagainya. 
 
Kata Kunci : Perputaran Persediaan, Perputaran Modal Kerja, Ukuran Perusahaan, Return On 
Assets (ROA) 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang berdampak pada berkembang 
luasnya perusahaan manufaktur membuat persaingan usaha semakin ketat. Hal ini memicu 
permasalahan manajeman semakin kompleks. Sedangkan perekonomian di Indonesia saat ini 
belum stabil, sehingga semakin banyak perusahaan yang kesulitan dalam kelangsungan 
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2012 463.962 4,072.330 11.39 

2013 527.525 4,825.308 10.93 



hidupnya. Berinovasi, kreatif dan inisiatif harus dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan 
meningkatkan efisiensi dan keuntungan agar perusahaan dapat menguasai pangsa pasar, 
manajemen keuangan perlu mengetahui faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap 
return on assets (ROA) sehingga perusahaan dapat memperoleh pencapaian laba maksimal. 
Dengan mengetahui pengaruh dari masing-masing faktor terhadap return on assets (ROA) 
perusahaan dapat menentukan langkah untuk mengatasi masalah-masalah dan meminimalisir 
dampak negatif yang timbul. 

Perusahaan yang bergerak di dalam bidang manufaktur, membutuhkan pengelolahan 
terhadap modal kerja secara lebih efisien. Hal ini karena aset lancar perusahaan manufaktur 
biasanya mengembangkan lebih dari separuh total asetnya. Tingkat asset lancar yang berlebih 
dapat dengan mudah membuat perusahaan merealisasikan pengembalian atas investasi yang 
rendah. Setiap perusahaan sangat memerlukan modal kerja untuk membiayai kegiatan 
operasional perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, dan membayar gaji 
pegawai. Harapannya uang yang dikeluarkan dapat kembali masuk ke perusahaan melalui hasil 
operasi perusahaan. Dana tersebut akan terus berputar setiap periodenya selama perusahaan 
tersebut beroperasi. 

Menurut Novitasari (2016) meneliti tentang pengaruh perputaran piutang, perputaran 
persediaan dan rasio lancar terhadap profitabilitas pada perusaahaan manufaktur sektor industri 
barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah ketiga 
variabel tersebut berpengaruh positif  tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas pada 
perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2014. 

Menurut Ridho Tanso Rikalmi (2016) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan dan 
modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan. Adapun hasil yang dari penelitian tersebut adalah 
menunjukan bahwa variabel modal kerja cash conversion cycle (CCC) berpengaruh terhadap 
variabel return on assets (ROA) sedangkan variabel ukuran perusahaan (SIZE) tidak 
berpengaruh terhadap return on assets (ROA). Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai 
signifikasi sebesar 0.5905(p-value< 0.05) yang menunjukan bahwa variabel ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap return on assets (ROA), menandakan bahwa suatu perusahaan tidak 
bisa dilihat hanya dari pada ukurannya saja. Perusahaan yang besar belum tentu bisa memperoleh 
profitabilitas yang besar juga begitu sebaliknya. Variabel cash conversion cycle(CCC) 
berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai probabilitas 0.0011(p-value< 0.05), semakin 
besar cash conversion cycle maka semakin besar juga profitabilitas yang akan didapatkan oleh 
perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ini mengambil judul  “ Analisis Pengaruh 
Perputaran Persediaan, Perputaran Modal Kerja, dan Ukuran Perusahaan terhadap 
Return On Assets (ROA) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017 ” 
 Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka secara khusus peneliti merumuskan 
permasalaan sebagai berikut : 
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saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
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PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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3. Apakah ukuran perusaaan mempunyai pengaruh secara parsial terhadap return on assets 
(ROA) pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di Bursa Efek 
Indonesia? 

4. Apakah perputaran persediaan, perputaran modal kerja, dan ukuran perusahaan 
mempunyai pengaruh secara simultan terhadap return on assets (ROA) pada perusahaan 
manufaktur sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia? 

 
Tujuan penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh perputaran persediaan terhadap return on 
assets (ROA) pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di Bursa Efek 
Indonesia secara parsial. 

2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh perputaran modal kerja terhadap return on 
assets (ROA) pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di Bursa Efek 
Indonesia secara parsial. 

3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh ukuran perusahaan terhadap return on assets 
(ROA) pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di Bursa Efek 
Indonesia. 

4. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh perputaran persediaan, perputaran modal 
kerja, dan ukuran perusahaan terhadap return on assets (ROA) pada perusahaan 
manufaktur sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. 
. 

LANDASAN TEORI 
Kajian Pustaka 
 Menurut (Kasmir, 2015:41) persediaan merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh 
perusahaan dalam suatu tempat (gudang). Persediaan merupakan cadangan perusahaan untuk 
proses produksi atau penjualan pada saat dibutuhkan.  

Rasio perputaran persediaan menunjukan seberapa cepat perputaran persediaan dalam 
siklus produktif normal. Semakin cepat perputarannya semakin baik karena dianggap kegiatan 
penjualan berjalan cepat. (Harahap, 2013:308) . Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut 
: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Modal Kerja  

Modal kerja menurut (Yamit, 2010:117), modal kerja (working capital) adalah investasi 
perusahaan dalam jangka pendek yang melekat pada aset lancar seperti kas, surat-surat berharga, 
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piutang dan persediaan. Sedangkan pengertian lain menurut (Sutrisno, 2009:39), modal kerja 
adalah dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional 
perusahaan sehari-hari, seperti membeli bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar hutang, 
dan pembayaran lainnya. 

 
Perputaran Modal Kerja 
 Perputaran modal kerja (working capital turn over) merupakan salah satu rasio untuk 
mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Untuk 
mengukur perputaran modal kerja ini, dapat membandingkan antara penjualan dengan modal 
kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Apabila perputaran modal kerja yang rendah dapat 
diartikan perusahaan sedang kelebihan modal kerja. Hal ini disebabkan karena rendahnya 
perputaran persediaan atau piutang saldo kas yang terlalu besar. Demikian pula sebaliknya jika 
perputaran modal kerja tinggi, mungkin disebabkan tingginya perputaran persediaan, piutang 
atau saldo kas yang terlalu kecil.  
 Perputaran modal kerja dapat di cari dengan menggunakan rumus sebagai berikut, 
menurut kasmir (2015:182) : 
 

 
 
Metode Pengukuran  
 Untuk melakuakan pengukuran terhadap ukuran perusahaan Prasetyantoko (2008:257) 
mengemukakan bahwa: “Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaa, semakin besar aset 
biasanya perusahaan tersebut semakin besar.” 

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282) menyatakan bahwa: “Ukuran aset digunakan 
untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aset tersebut diukur sebagai logaritma dari total 
aset.” Rumus untuk ukuran perusahaan sebagai berikut : 

 
 
 
 

 
 
Return On Aset (ROA) 
 Return on assets (ROA menunjukkan kemampuan perusahaan  menghasilkan laba dari 
aset yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahan 
efesien dalam memanfaatkan asetnya dalam kegiatan operasional perusahan rasio ini juga 
memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukan efektivitas 
manajemen dalam menggunakan aset untuk memperoleh pendapatan. 
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Gambar 1 
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Hipotesis 
 Menurut (Sugiyono, 2017:63) ”Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimat pertanyaan dan jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 
didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari pengumpulan data”. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah dijabarkan, maka 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. H1:  Perputaran persediaan berpengaruh terhadap return on assets (ROA) 
2. H2:  Perputaran modal kerja berpengaruh terhadap return on assets (ROA) 
3. H3:  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return on assets (ROA) 
4. H4:  Perputaran persediaan, perputaran modal kerja dan ukuran perusahaan  

       berpengaruh terhadap return on assets (ROA) 
 

METODE PENELITIAN 
Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan data sekunder. (Sugiyono, 
2017:225), mengemukakan bahwa “Sumber Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 
memberikan kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen” Data sekunder 
merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 
manufakur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2017. Data 
sekunder diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id . 
 
Horizon Waktu 

Horizon waktu dalam penelitian ini menggunakan studi Time Series yaitu penelitian 
terhadap rentetan waktu atau dalam kurun waktu yang berurutan. Periode yang digunakan dari 
data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari tahun 2013 sampai tahun 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Keterangan  
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                                        : Simultan

Perputaran Persediaan 
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Perputaran Modal Kerja 
( X2) 

Ukuran Perusahaan 
( X3) 

 
Profitabilitas (ROA) 
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Unit Analisis Data 
Objek penelitian yang diamati dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 

makanan dan minuman yang sudah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 
2013 sampai dengan tahun 2017. 
Populasi 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2017:80). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur sektor makanan dan minuman yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI)  pada 
tahun 2013-2017. 
 
Sampel 
 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunkan purposive sampling 
merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang infomasinya diperoleh dengan 
menggunakan pertimbangan tertentu yang sesuai kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun 
pertimbangan kriteria pengambilan sampel yang digunakan sebagai berikut: 
1. Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
2. Perusahaan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian 2013-2017. 
3. Peruusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang menerbitkan laporan keuangan 

selama periode 2013-2017 yang dapat di akses melalui website Bursa Efek Indonesia. 
4. Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang menghasilkan laba atau 

keuntungan selama periode 2013-2017   
5. Memiliki data lengkap yang terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. 
Sesuai kriteria tersebut, prosedur pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel 1 

Prosedur Pengambilan Sampel 

No Kriteria Jumlah 
Perusahaan 

1 
Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
tahun 2013-2017 

18 

2 Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman 
yang mengalami kerugian antara tahun 2013-2017 -3 

3 Perusahaan yang IPO nya diatas 2013 -4 

4 
Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman 
yang tidak menerbitkan laporan keuangan pada situs 
www.idx.co.id 

-1 

  Jumlah Perusahaan yang digunakan sebagai sampel 10 

Sumber : Saham Ok 

 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 18 No. 2 Januari 2019] 

ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE 
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN 
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA 

SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016 
  
 

Vivi Jayanti 
Yustinus Rawi Dandono 

Dosen STIE Bhakti Pembangunan 
 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 

44-65



Metode Statistik untuk analisis data 
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan 
data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah 
dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang disajikan. (Sugiyono, 2017:147) 

 
Uji Asumsi Klasik 
 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan 
menggunakan teknis analisis kuantatif. Analisis metode ini menggunakan bantuaan SPSS 23. 
Pengujian regresi berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-
syarat lolos dari uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah 
hasil estimasi regresi dilakukan terbebas dari adanya gejala normalitas, autokorelasi, 
multikolinearitas, dan heterokedatisitas. Selain itu perlu dilakukan statistik. Uji statistik yang 
dilakukan adalah uji t dan uji F. Uji t adalah pengujian untuk membuktikan adanya pengaruh dari 
masing-masing variabel bebes (Independent Variable) terhadap variabel terikat (dependent 
Variable). Uji F adalah pengujian untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh secara 
bersama-sama atau simultan dari variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat 
(dependent variable). Uji asumsi klasik terditi atas : 
 
 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 
reglesi, variabel-variabelnya memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi 
normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Model reglesi yang baik memiliki 
distibusi normal atau mendekati normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan 
bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik 
menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil ( Ghozali, 2013). 
 Untuk mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu dengan 
melihat grafik histogram yang membandingkan antara  data observasi dengan distribusi yang 
mendekati distribusi normal. Metode lain yaitu dengan melihat normal probability plot yang 
membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan 
membentuk suatu garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 
menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013) 
 
 Uji Autokorelasi 
 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode 
t-1 (sebelumnya). Jika ada korelasi maka terjadi autokorelasi. Ada beberapa cara yang digunakan 
untuk mendeteksi ada tidaknya autokolerasi, diantaranya melalui uji Durbin-Watson (DW-Test). 
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Tabel 2 
Kriteria Durbin Watson 

 
Dengan menggunakan uji Durbin Watson ini, akan didapatkan nilai DW. Nilai ini akan 
dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n) 
dan jumlah variabel. Suatu model dapat dikatakan bebas dari autokolerasi positif ataupun 
autokolerasi negatif apabila nilai DW tersebut lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari 4-
du. Selain itu, uji autokorelasi dapat juga dilakukan dengan menggunakan statistik non-
parametrik, yaitu dengan Run Test. Uji run test memberikan kesimpulan yang lebih  pasti jika 
terjadi masalah (misalnya hasil autokorekasi dengan durbin Watson terdapat di area abu-abu atau 
tidak ada kesimpulan pasti). Model regeresi yang baik adalah tidak terdapat autokorelasi dalam 
penelitian yang dapat dilihat dari nilai Durbin Watson (D-W) yang terletak antara -2 sampai 2. 
Pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan penjelasan berikut ini (Santoso dalam Mulyani, 
2012) : 

a) Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 
b) Bila nilai D-W terletak diantara -2 samapai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 
c) Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

 
Uji Multikolinearitas 
  Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas (independent variable).Uji ini merupakan uji model. Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independent (Ghozali, 2013). 
Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 
ortogonal adalah variabel independent yang nilai korelasi antar sesama variabel independent 
sama dengan nol (Ghozali, 2013). 
 Multikolinearitas dapat dilihat dengan cara menganalisis nilai VIF (Varinace Inflation 
Factor). Suatu model regresi menunjukkan adanya Multikolinearitas jika: (1) Tingkat korelasi > 
95%, (2) Nilai Tolerance < 0,10, atau (3) Nilai VIF > 10. Model regresi yang baik seharusnya 
tidak terjadi korelasi antara variabel independent (Ghozali, 2013). 
 
Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan bila 
berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scotter
plot, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada pola tertentu teratur (bergelombang, 
melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika 

Jika Hipotesis Keputusan 

0 < dw < dl Tidak ada autokorelasi positif Tolak 
dl  dw  du Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada keputusan 

4 - dl < dw < 4 Tidak ada korelasi negative Tolak 
4 - du  dw  4 - dl Tidak ada korelasi negative Tidak ada keputusan 

du < dw < 4 - du Tidak ada autokorelasi Tidak ditolak 

 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 18 No. 2 Januari 2019] 

ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE 
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN 
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA 

SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016 
  
 

Vivi Jayanti 
Yustinus Rawi Dandono 

Dosen STIE Bhakti Pembangunan 
 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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tidak ada pola yang jelas serta tidak ada titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 
sumbu Y maka tidak terjadi heterokeastisitas. 

Cara lain untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat digunakan uji Glejser, yaitu 
dengan menguji tingkat signifikansinya. Jika tingkat signifikansi berada diatas 5 persen (r>0.05) 
berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika berada dibawah 5 persen (r<0,05) berarti 
terjadi gejala heteroskedastisitas. (Ghozali:2005). 

 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
 Analisis permasalahan menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu suatu metode 
yang menganalisa pengaruh antara dua atau lebih variabel, khususnya variabel yang mempunyai 
hubungan sebab akibat yaitu antara variabel dependent dengan variabel independen. 
(Sugiyono:2017).  

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengukur 
seberapa besar hubungan antara variabel perputaran persediaan, perputaran modal kerja dan 
ukuran perusahaan terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan Manufaktur sektor makanan 
dan minumani yang terdaftar di BEI. Adapun bentuk umum dari pesamaan regresi linear 
berganda secara sistematis menurut Sugiyono (2017:277) adalah sebagai berikut : 

 
 
 

 
Keterangan : 
Y = Return On Asset  

 = Konstanta 
X1 = Rasio Perputaran Persediaan 
X2 = Rasio Perputaran Modal Kerja 
X3 = Ukuran Perusahaan 
b1 = Koefisien Regresi Rasio Perputaran Persediaan 
b2 = Koefisien Regresi Rasio Perputaran Modal Kerja 
b3 = Koefisien Regresi Ukuran Perusahaan 
e = Error Term 

 
Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Uji koefisien determinasi merupakan uji model.Koefisien determinasi (R2) mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari sini akan 
diketahui seberapa besar variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel 
dependen mampu dijelaskan oleh variabel independent, sedangkan sisanya dijelaskan oleh 
sebab-sebab lain di luar model. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti variasi 
variable dependen yang sangat terbatas, dan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 
independent sudah dapat member semua infomasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 
dependen. 

 
 
 

   Y =  + b1X1 + b2X2 + b3X3 +  
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Uji Secara Parsial (Uji t ) 
Uji statistik t menujukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel indepeden atau variabel 

penjelas secara individual atau parsial dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali:2013). 
Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0.05 (5%) maka suatu variabel 
independe berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf 
signifikan < 0.05 dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan  > 0.05.  
Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 
1. Jika t hitung > t tabel atau jika signifikan < 0.05  maka Ho diterima. Hal ini berarti bahwa 

suatu variabel independent secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel 
dependen  

2. Jika t hitung < t tabel atau jika signifikan > 0.05 maka Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa suatu 
variabel independen secara individual tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 
dependent. 

Uji Secara Simultan (Uji F) 
Uji F-statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh secara simultan antara variabel 
independent terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel 
bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Signifikansi model 
regresi secara simultan diuji dengan melihat nilai signifikansi (sig) dimana jika nilai sig di bawah 
0.05 maka variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Kriteria pengambilan keputusan dari Uji F, yaitu : 
1. Jika F hitung > F tabel atau jika sig < 0.05 maka Ho di terima, artinya ada pengaruh secara 

simultan variabel independent terhadap variabel dependen  
2. Jika F hitung < F tabel atau jika Sig>0.05 maka Ho ditolak, artinya tidak ada pengaruh secara 

simultan variabel independent terhadap variabel dependent  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 10 

perusahaan dari tahun 2013-2017. Daftar perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini 
terangkum dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 3 
Daftar Nama Perusahaan Yang Dijadikan Sampel 

No 
Kode 

Perusahaan Nama Perusahaan 
Tanggal 

Terdaftar 
1 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, 09/07/1996 
2 DLTA Delta Djakarta Tbk, 12/02/1984 
3 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 07/10/2010 
4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk, 14/07/1994 
5 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk, 17/01/1994 
6 MYOR Mayora Indah Tbk, 04/07/1990 
7 ROTI Nippon Indosari Corporindo Tbk, 20/06/2010 
8 SKBM Sekar Bumi Tbk, 28/09/2012 
9 SKLT Sekar Laut Tbk, 08/09/1993 

10 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry and 
Trading Company Tbk, 02/07/1990 

 
Hasil Penelitian& Pembahasan 
 Perputaran persediaan (Inventory trunover) diperoleh dari Harga pokok penjualan dibagi 
rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan diperoleh dari persediaan awal ditambah persediaan 
akhir dibagi dua. 
 Menurut Harahap (2013:308) perputaran persediaan dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut : 
 

Rata - Rata Persediaan = Persediaan Awal + Persediaan Akhir 
2 

 
 
 

Berdasarkan lampiran laporan keuangan pada perusahaan manufaktur sektor makanan 
dan minuman periode 2013 – 2017 dapat disajikan pada tabel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perputaran Persediaan = Harga Pokok Penjualan 
Rata-Rata Persediaan 

ANALISIS PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN, (INTAN LESTARI, SRI RAHAYU)
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Tabel 4 Perputaran Persediaan 
 

 
 
 
Perputaran Modal Kerja 
 Perputaran Modal kerja dalam penelitian ini diperoleh dari penjualan dibagi modal kerja. 
Modal kerja diperoleh dari total aset lancar dikurangin total hutang lancar yang dmiliki 
perusahaan. Menurut Kasmir (2015:182) rumus untuk mencari perputaran modal kerja adalah : 
 
  
 
  
 

Perputaran Modal Kerja = Penjualan 
Modal Kerja 
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Berdasarkan laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman 
pada periode 2013-2017 dapat disajikan perputaran aset total sebagimana dilihat pada tabel 5 

 
Tabel 5 

Perputaran Modal Kerja 
Kode 

Perusahaan Tahun  Penjualan   Modal Kerja  Perputaran 
Modal Kerja 

     Dalam Rupiah  Dalam Kali 

CEKA 

2013   2.531.881.182.546 328.084.142.774 7,7 
2014   3.701.868.790.192 334.640.300.849 11,1 
2015   3.485.733.830.354 436.547.773.093 8,0 
2016   4.115.541.761.173 599.656.484.994  6,9 
2017   4.257.738.486.908      544.096.879.729 7,8 

DLTA 

2013   2.001.358.536.000      591.019.762.000 3,4 
2014   2.111.639.244.000      663.223.510.000 3,2 
2015   1.573.137.749.000      761.587.388.000 2,1 
2016   1.658.618.899.000      910.291.601.000 1,8 
2017      777.308.328.000   1.066.891.281.000 0,7 

ICBP 

2013 25.094.681.000.000   6.625.132.000.000 3,8 
2014 30.022.463.000.000   7.372.530.000.000 4,1 
2015 31.741.094.000.000   7.959.156.000.000 4,0 
2016 34.375.236.000.000   9.101.577.000.000 3,8 
2017 35.606.593.000.000   9.751.743.000.000 3,7 

INDF 

2013 55.623.657.000.000 13.300.786.000.000 4,2 
2014 63.594.452.000.000 18.355.292.000.000 3,5 
2015 64.061.947.000.000 17.709.207.000.000 3,6 
2016 66.659.484.000.000   9.766.002.000.000 6,8 
2017 70.186.618.000.000 10.877.636.000.000 6,5 

MLBI 

2013   3.561.989.000.000     (16.290.000.000) -218,7 
2014 2.988.501.000.000    (772.307.000.000) -3,9 
2015  2.696.318.000.000   (505.322.000.000) -5,3 
2016   3.263.311.000.000   (425.003.000.000) -7,7 
2017 3.389.736.000.000    (227.269.000.000) -14,9 

MYOR 

2013 12.017.837.133.337   3.753.173.055.189 3,2 
2014 14.169.088.278.238   3.394.431.022.078 4,2 
2015 14.818.730.635.847   3.570.295.710.082 4,2 
2016 18.349.959.898.358   5.588.287.587.447 3,3 
2017 20.816.673.946.473   6.200.571.248.357 3,4 

ROTI 
2013   1.505.519.937.691 43.683.614.095 34,5 
2014   1.880.262.901.697      112.707.719.302 16,7 
2015 2.174.501.712.899       417.070.639.283 5,2 

ANALISIS PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN, (INTAN LESTARI, SRI RAHAYU)
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2016 2.521.920.068.213       628.912.513.675 4,0 
2017 2.491.100.179.560  1.292.760.907.779  1,9 

SKBM 

2013 1.362.245.580.664        84.022.143.386 16,2 
2014 1.480.764.903.724      122.572.527.978 12,1 
2015 1.362.245.580.664        43.306.405.337 31,5 
2016 1.501.115.928.446        50.289.956.266 29,8 
2017  1.841.487.199.828      325.042.846.726 5,7 

SKLT 

2013 567.048.547.543        28.603.478.953 19,8 
2014 681.419.524.161         25.994.109.517 26,2 
2015 745.107.731.208         30.626.073.144 24,3 
2016     833.850.372.883       53.384.288.666 15,6 
2017   914.188.759.779        55.636.319.150 16,4 

ULTJ 

2013  3.460.231.249.075     931.716.602.130 3,7 
2014 3.916.789.366.423    1.151.134.657.593 3,4 
2015 4.393.932.684.171   1.541.936.875.234 2,8 
2016 4.685.987.917.355    2.281.296.282.319 2,1 
2017  4.879.559.000.000  2.619.365.000.000 1,9 

 
Ukuran Perusahaan 
 Ukuran Perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan logaritma natural 
(Ln) dari total aset.  
 Menurut Kurniasih (2012:150) rumus yang digunakan untuk mencari ukuran perusahaan 
adalah sebagai berikut : 
 
  

 
 
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman 

periode 2012-2017 dapat disajikan ukuran perusahaan pada tabel 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset 
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sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Tabel 6 
Ukuran Perusahaan 

Kode
Perusahaan Tahun Total Aset

Ukuran
Perusahaan

Dalam Rupiah Size

CEKA

2013 1.069.627.299.747 27,7
2014 1.284.150.037.341 27,9
2015 1.485.826.210.015 28,0
2016 1.425.964.152.418 28,0
2017 1.392.636.444.501 28,0

DLTA

2013 867.040.802.000 27,5
2014 997.443.167.000 27,6
2015 1.038.321.916.000 27,7
2016 1.197.796.650.000 27,8
2017 1.340.510.432.000 27,9

ICBP

2013 21.267.470.000.000 30,7
2014 24.910.211.000.000 30,8
2015 26.560.624.000.000 30,9
2016 28.901.948.000.000 31,0
2017 31.619.514.000.000 31,1

INDF

2013 77.611.416.000.000 32,0
2014 86.077.251.000.000 32,1
2015 91.831.526.000.000 32,2
2016 82.174.515.000.000 32,0
2017 87.939.488.000.000 32,1

MLBI

2013 .782.148.000.000 28,2
2014 2.231.051.000.000 28,4
2015 .100.853.000.000 28,4
2016 2.275.038.000.000 28,5
2017 2.510.078.000.000 28,6

MYOR

2013 9.710.223.454.000 29,9
2014 10.291.108.029.334 30,0
2015 11.342.715.686.221 30,1
2016 12.922.421.859.142 30,2
2017 14.915.849.800.251 30,3

ROTI

2013 1.822.689.047.108 28,2
2014 2.142.894.276.216 28,4
2015 2.706.323.637.034 28,6
2016 2.919.640.858.718 28,7
2017 4.559.573.709.411 29,1

SKBM 2013 499.997.370.130 26,9
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2014 652.976.510.619 27,2
2015 764.848.248.710 27,4
2016 1.001.657.012.004 27,6
2017 1.623.027.475.045 28,1

SKLT

2013 301.989.488.699 26,4
2014 331.574.891.637 26,5
2015 377.110.748.359 26,7
2016 568.239.939.951 27,1
2017 636.284.210.210 27,2

ULTJ

2013 2.811.620.982.142 28,7
2014 2.917.083.567.355 28,7
2015 3.539.995.910.248 28,9
2016 4.239.199.641.365 29,1
2017 5.186.940.000.000 29,3

 
Return On Assets(ROA)
 Return On Asset (ROA)menunjukan kemampuan perusahaan mengjasilkan laba dari 
aktivitas yang di pergunakan. Dengan demikian Return On Asset (ROA) menghubungkan 
keuntungan yang di peroleh dari operasi perusahaan dengan jumlah investasi atau aset yang 
digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut. 
 Menurut Kasmir (2015:201) rumus untuk mencari ROA dapat digunakan sebagai berikut 
: 
 

Return On Asset ( ROA ) = 
Laba Bersih Setalah 

Pajak 
Total Aset 

 
Berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor makanan dan 

minuman periode 2013-2017 dapat disajikan return on asset (ROA) pada tabel 7 
 

Tabel 7 
Return On Asset (ROA) 

Kode
Perusahaan Tahun

Laba Bersih Total Aset ROA

Dalam Rupiah
Dalam Persentase

(%)

CEKA

2013 5.068.958.558 1.069.627.299.747 0,06
2014 41.001.414.954 1.284.150.037.341 0,03
2015 106.549.446.980 1.485.826.210.015 0,07
2016 49.697.013.626 1.425.964.152.418 0,18
2017 107.420.886.839 1.392.636.444.501 0,08

DLTA 2013 270.498.062.000 867.040.802.000 0,31
2014 288.499.375.000 997.443.167.000 0,29
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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2015 192.045.199.000 1.038.321.916.000 0,18
2016 254.509.268.000 1.197.796.650.000 0,21
2017 279.772.635.000 1.340.510.432.000 0,21

ICBP

2013 2.235.040.000.000 21.267.470.000.000 0,11
2014 2.531.681.000.000 24.910.211.000.000 0,10
2015 2.923.148.000.000 26.560.624.000.000 0,11
2016 3.631.301.000.000 28.901.948.000.000 0,13
2017 3.543.173.000.000 31.619.514.000.000 0,11

INDF

2013 3.416.635.000.000 77.611.416.000.000 0,04
2014 4.484.246.000.000 86.077.251.000.000 0,05
2015 3.231.713.000.000 91.831.526.000.000 0,04
2016 4.852.481.000.000 82.174.515.000.000 0,06
2017 5.145.063.000.000 87.939.488.000.000 0,06

MLBI

2013 1.171.229.000.000 1.782.148.000.000 0,66
2014 794.883.000.000 2.231.051.000.000 0,36
2015 496.909.000.000 2.100.853.000.000 0,24
2016 982.129.000.000 2.275.038.000.000 0,43
2017 1.322.067.000.000 2.510.078.000.000 0,53

MYOR

2013 1.013.558.238.779 9.710.223.454.000 0,10
2014 409.824.768.594 10.291.108.029.334 0,04
2015 1.259.233.128.560 11.342.715.686.221 0,11
2016 1.388.676.127.665 12.922.421.859.142 0,11
2017 1.630.953.830.893 14.915.849.800.251 0,11

ROTI

2013 158.015.270.921 1.822.689.047.108 0,09
2014 188.648.345.876 2.142.894.276.216 0,09
2015 270.538.700.440 2.706.323.637.034 0,10
2016 279.777.368.831 2.919.640.858.718 0,10
2017 135.364.021.139 4.559.573.709.411 0,03

SKBM

2013 58.266.986.268 499.997.370.130 0,12
2014 90.094.363.594 652.976.510.619 0,14
2015 40.150.568.621 764.848.248.710 0,05
2016 22.545.456.050 1.001.657.012.004 0,02
2017 25.880.464.791 1.623.027.475.045 0,02

SKLT

2013 11.440.014.188 301.989.488.699 0,04
2014 16.855.973.113 331.574.891.637 0,05
2015 20.066.791.849 377.110.748.359 0,05
2016 20.646.121.074 568.239.939.951 0,04
2017 22.970.715.348 636.284.210.210 0,04

ULTJ 2013 325.127.420.664 2.811.620.982.142 0,12
2014 283.061.430.451 2.917.083.567.355 0,10
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2015 523.100.215.029 3.539.995.910.248 0,15
2016 709.825.635.742 4.239.199.641.365 0,17
2017 711.681.000.000 5.186.940.000.000 0,14

 
Tabel 8 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Variabel 
 

 
 

 
Pengujian Analisis Data dan Pembahasan 
Uji Asumsi Klasik 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah data skunder, maka untuk memenuhi 
syarat yang dilakukan uji hipotesis melalui uji –t dan –f  dilakukan pengujian apabila terdapat 
penyimpangan terhadap uji asumsi klasik yaitu melalui uji normalitas, uji autokorelasi, uji 
multikolineritas dan uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini variabel independen yang 
digunakan adalah Perputaran Persediaan, Perputaran Modal Kerja dan Ukuran Perusahaan 
sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Return On Assets  (ROA). 
Hasil pengujian asumsi klasik dapat dilihat pada point-point sebagai berikut: 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Uji Normalitas 
 Distribusi data yang normal merupakan syarat dalam analisis parametik, untuk 
mengetahui apakah data yang diambil berdistribusi normal atau tidak maka perlu dilakukan uji 
normalitas. Uji normalis dapat dilakukan dengan Normal Probabilitas Plot. Dengan kriteria 
pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model 
regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah diagonal, maka 
model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

 
     Gambar 2 

Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber : output SPSS 23. Data telah diolah 

 Gambar 2 diatas dapat disimpulkan bahwa uji normalitas dengan P-Plot diketahui 
bahwa titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebaran mengikuti arah 
diagonal. Hal ini menunjukan bahwa data yang diteliti dalam model regresi memenuhi syarat 
asumsi normalitas. 
 
Uji Autokorelasi 
 Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 
(t-1) dalam model reglesi. 
 Model regresi yang baik tidak terdapat autokorelasi, dalam penelitian ini dapat di lihat 
dari nilai Durbin Watson (D-W) yang terletak antaran-2 sampai 2. Pengambilan keputusan 
tersebut sesuai dengan penjelasan berikut ini (Santoso dalam Mulyani, 2012): 

a) Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 
b) Bila nilai D-W terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 
c) Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Dari hasil pengujian diperoleh sebagai berikut (Tabel 9) 
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Tabel 9 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
Sumber : output SPSS 23. Data telah diolah 

 
 Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai D-W sebesar 1,314 dimana nilai 
Durbin Watson terletak antara -2 dan 2. Maka -2 < 1,314 < 2 dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi autokorelasi. 
 
Uji Multikolineritas 

Uji Mulikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih 
pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Salah satu cara untuk 
mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan cara melihat nilai Tolerance (t) dan Variance 
Inflation Factor (VIF). Jika Tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi Multikolinearitas 
pada model regresi.Hasil pengujian uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini : 

Tabel 10 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Sumber : output SPSS 23. Data telah diolah 

 
Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui nilai tolerance variabel perputaran persediaan, 

perputaran modal kerja dan ukuran perusahaan berkisar antaran 0,986 sampai dengan 0,991 atau 
lebih besar dari 0,1 .Hal tersebut menunjukan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai 
tolerance kurang dari 0,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antaran variabel 
independen. 

Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama 
tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, karena nilainnya 
berkisaran antaran 1,015 sampai dengan 1,009. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
multikolineritas antaran variabel independen dalam model regresi. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang 
baik ditandai dengan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 
heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada scatterplot regresi. Jika titik-titik 
menyebar dengan pola yang tidak jelas dibawah  dan diatas angka 0 pada sumbu Y maka tidak 
terjadi masalah heteroskedastisitas. 

 
Gambar 3 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 
Sumber : output SPSS 23. Data telah diolah 
 

Berdasarkan Scatterplot pada gambar 3 diatas, terlihat bahwa titik-titik menebar secara 
acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta menyebar baik diatas maupun di 
bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjdi heteroskedastisitas pada model regresi 
ini. Sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian ini. 

 
Analisis Regresi Liner Berganda 
 Penelitian ini menggunakan analisis regresi liner berganda karena memiliki variabel lebih 
dari satu. Analisis regresi liner berganda bertujuan untuk meramalkan keadaan variabel dependen 
jika variabel independen dinaikan atau diturunkan. Setelah melakukan perhitungan dengan 
menggunakan SPSS 23, diperoleh hasil sebegai seperti terlihat pada tabel 4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN, (INTAN LESTARI, SRI RAHAYU)
59-65



Tabel 11 
Output Model Regresi Linear Berganda 

 

 
Sumber : output SPSS 23. Data telah diolah 
  
Berdasarkan tabel 11 diatas, maka dapat dibuat model persamaan regresi linier berganda 
sebeagai berikut : 
 

Y = 6.572 – 0.003PP – 0.003PMK – 0.017UP 

 
Keterangan : 
Y = ROA 

 = Konstanta 
X1 = Perputaran Persediaan (PP) 
X2 = Perputaran Modal Kerja (PMK) 
X3 = Ukuran Perusahaan (UP) 
Persamaan diatas mengandung arti sebagai berikut : 

a) Konstanta sebesar 6.572, artinya jika perputaran persediaan (X1), perputaran modal kerja 
(X2), dan ukuran Perusahaaan(X3) nilainya adalah 0, maka Return On Asset (Y) nilainya 
6.572. 

b) Koefisien regresi variabel perputaran pesediaan (X1) sebesar -0,003, artinya jika variabel 
independen lain konstan dan rasio perputaran persediaan mengalami kenaikan 1 satuan, 
maka Return On Assets (Y) juga akan mengalami penurunan sebesar 0.003 point. 

c) Koefisien regresi variabel perputaran modal kerja (X2) sebesar -0.003, artinya jika 
variabel independen lain konstan dan rasio perputaran modal kerja mengalami kenaikan 1 
satuan, makaReturn On Asset (Y) juga akan mengalami penurunan sebesar 0.003 point 

d) Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan (X3) sebesar -0.017, artinya jika variabel 
independen lain konstan dan rasio ukuran perputaran mengalami kenaikan 1 satuan, maka 
Return On Asset (Y) juga mengalami penurunan sebesar 0.017 point 
 

Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 
Koefisien determinan (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variable 

independen yang digunakan terhadap variabel dependen.Nilai koefisien determinasi adalah nol 
sampai dengan satu.Nilai R2 yang mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam 
menjelaskan variabel dependen sangat luas. Nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 
dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi (R2) adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 
Sumber : output SPSS 23. Data telah diolah 
  

Dari perhitungan tabel 12 di atas, diketahui bahwa koefisien determinasi  = 0,512 atau 
51,2%, ini berarti bahwa besarnya pengaruh variabel rasio perputaran persediaan (X1), variabel 
rasio perputaran modal kerja (X2) dan ukuran perusahaan (X3) tehadap ROA (Y) adalah 51,2%, 
sedangkan sisanya 48,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini 
misalnya perputaran kas, perputaran piutang, financial leverage dan lain sebagainya. 
 
Pengujian Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan 
suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya.Uji signifikan pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen secara parsial menggunakan uji t dan secara simultan 
menggunakan uji F. 

 
Uji Secara Parsial ( Uji t ) 
 Uji tdalam statistik dilakukan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap 
variabel dependen secara individu atau parsial. Cara pengambilan keputusannya adalah: 

1. Jika Sig < 0,05, maka hipotesis diterima (signifikan). 
2. Jika Sig > 0,05, maka hipotesis ditolak (tidak signifikan). 

Atau dengan cara melihat t tabel: 
1. Jika t-hitung >t-tabel, maka hipotesis diterima (signifikan). 
2. Jika t-hitung <t-tabel, maka hipotesis ditolak (tidak signifikan). 

Berikut hasil pengujian uji t dengan menggunakan SPSS 23dapat dilihat pada tabel 4.11 
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Tabel 13 
Hasil Uji  t  Statistik 

 
Sumber : output SPSS 23. Data telah diolah 
 

Pengujian koefisien regresi variabel perputaran persediaan 
H1 : Perputaran persediaan berpengaruh terhadap ROA 
 Dari tabel 13 diatas, t hitung untuk variabel perputaran persediaan sebesar  -1,172 denan 
signifikan 0,247. Dan t tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikan 0,05/2 = 0,025 
dan df = n-k-1, jadi df = 50-3-1 = 46, maka didapatkan t tabel sebesar 2,013. 

Dapat diketahui bahwa t  hitung <t tabel (-1,172 < 2,013) dan Sig 0,247 > 0,05 jadi 
hipotesis ditolak. Kesimpulannya adalah perputaran persediaan tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap ROA. 

 
Pengujian koefisien regresi variabel perputaran modal kerja 

H2 :Perputaran modal kerja berpengaruh terhadap ROA. Dari tabel 13 diatas, t hitung untuk 
variabel perputaran modal kerja sebesar  -7,012 dengan signifikan 0,000. Dan t tabel dapat 
dicari pada tabel statistik pada signifikan 0,05/2 = 0,025 dan df = n-k-1, jadi df = 50-3-1 = 
46, maka didapatkan t tabel sebesar 2,013. Dapat diketahui bahwa t  hitung <t tabel (-7,012 < 
2,013) dan Sig 0,000 < 0,05 jadi hipotesis diterima. Kesimpulannya adalah perputaran modal 
kerja berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. 

 
Pengujian koefisien regresi variabel ukuran perusahaan 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ROA 
Dari tabel 13 diatas, t hitung untuk variabel perputaran modal kerja sebesar  -2,046 

dengan signifikan 0,046. Dan t tabel dapat dicari pada tabel statistik pada signifikan 0,05/2 = 
0,025 dan df = n-k-1, jadi df = 50-3-1 = 46, maka didapatkan t tabel sebesar 2,013. Dapat 
diketahui bahwa t  hitung <t tabel (-2,046 < 2,013) dan Sig 0,046 < 0,05 jadi hipotesis 
diterima. Kesimpulannya adalah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 
ROA. 

 
Uji Secara Simultan (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen secara 
bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan adalah 
sebagai berikut: 

1. Jika F hitung >F tabel atau jika sig < 0,05 maka hipotesis diterima. 
2. Jika Fhitung <F tabel atau jika sig > 0,05 maka hipotesis ditolak. 

Berikut hasil pengujian uji F dengan menggunakan SPSS 23 dapat dilihat pada tabel 14 
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Tabel 14 
Hasil Uji F Statistik 

 
ANOVAa

Model 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 48,194 3 16,065 18,163 .000b

Residual 40,686 46 ,884     
Total 88,880 49       

a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), Ukuran_Perusahaan, Perputaran_Modal_Kerja, 
Perputaran_Persediaan 

 Sumber : output SPSS 23. Data telah diolah 
 

Bedasarkan tabel 14 di atas, hasil F hitung adalah 18,163. Kemudian F tabel dapat dicari 
pada tabel statistik dengan signifikan 0,05 df1 = k-1 atau df1 = 4-1 = 3, dan df2 = n-k atau df2 = 
50-4 = 46, maka diperoleh F tabel = 2,81. Dari hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa F 
hitung >F tabel (18,163 > 2,81) dan Sig 0,000 < 0,05 maka berdasarkan kriteria pengujian dalam 
uji F hipotesis diterima. Kesimpulannya adalah perputaran persediaan, perputaran modal kerja 
dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ROA. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti mengenai perputaran persediaan, perputaran 
modal kerja dan ukuran perusahaan terhadap return on assets (ROA) pada perusahaan 
manufaktur sektor makanan dan minuman periode 2013-2017, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perputaran persediaan berdasarkan uji t menunjukan bahwa t hitung < t tabel (-1,172 < 
2,013) dengan tingkat  Sig 0,247 > 0,05 maka hipotesis ditolak. Kesimpulannya 
perputaran persediaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return on assets 
(ROA) pada 10 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode 2013-2017 
per tahun (Hipotesis 1 ditolak) 

2. Perputaran modal kerja berdasarkan uji t menunjukan bahwa t  hitung < t tabel (-7,012 < 
2,013) dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka hipotesis diterima. Kesimpulannya 
perputaran modal kerja berpengaruh secara signifikan terhadap return on assets (ROA) 
pada 10 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman peride 2013-2017 per 
tahun (Hipotesis 2 diterima) 

3. Ukuran perusahaan berdasarkan uji t menunjukan bahwa t hitung < t  tabel  
(-2,046 < 2,013) dengan tingkat signifikan 0,046 < 0,05 maka hipotesis diterima. 
Kesimpulannya ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap return on 
assets (ROA) pada 10 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman periode 
2013-2017 per tahun (Hipotesis 3 di terima) 

4. Perputaran persediaan, perputaran modal kerja dan ukuran perusahaan berdasarkan uji F
menunjukan bahwa F hitung (18,163) > F tabel (2,81) dan dengan tingkat signifikan 
(0,000 < 0,05) maka hipotesis diterima. Kesimpulannya adalah perputaran persediaan, 
perputaran modal kerja dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap 
return on assets (ROA) pada 10 perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman 
periode 2013-2017 per tahun (Hipotesis 4 diterima) 

ANALISIS PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN, (INTAN LESTARI, SRI RAHAYU)
63-65



 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 18 No. 2 Januari 2019] 

ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE 
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN 
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA 

SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016 
  
 

Vivi Jayanti 
Yustinus Rawi Dandono 

Dosen STIE Bhakti Pembangunan 
 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 

64-65

Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan 
beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang dapat menyempurnakan penelitian 
di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut : 
1. Bagi pihak manajemen perusahaan disarankan untuk lebih memperhatikan tingkat 

efisiensi dalam penggunaan persediaan, perusahaan manufaktur sebaiknya 
mengurangi periode perputaran persediaan yang dapat menyababkan penumpukan 
barang yang mengakibatkan kerugian/penambahan biaya. Perusahaan juga 
memperhatikan tingkat efesiensi dalam penggunaan modal kerja. Adanya modal kerja 
yang cukup memungkinkan perusahaan dalam melakukan aktifitasnya tidak 
mengalami kesulitan dan perusahaan perlu memperbesar total asset sebagai proksi 
dari ukuran perusahaan agar ROA meningkat karena adanya peningkatan pada total 
aset dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. 

2. Bagi investor atau calon investor yang akan atau sedang menanamkan modalnya pada 
perusahaan, sebelum menanamkan modalnya sebaiknya melihat terlebih dahulu 
kondisi dan perkembangan kinerja keuangan perusahaan yang akan dipilih 

3. Bagi peneliti dengan topik sejenis disarankan untuk menambah variabel lain yang 
lebih mempengaruhi return on assets (ROA) atau dengan menambah periode tahun 
penelitian dan menambah sampel penelitian  agar dapat memperoleh hasil penelitian 
yang lebih baik dan akurat. 
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ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, 
PENGENDALIAN PIUTANG, BIAYA PRODUKSI DAN UTANG 

TERHADAP LABA BERSIH PADA PT GUDANG GARAM Tbk PERIODE 
TAHUN 2010-2017 

Anis Mafridloh 
Mohammad Yamin 

(Dosen STIE Bhakti Pembangunan) 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun secara simultan antara 
pertumbuhan penjualan, pengendalian piutang, biaya produksi dan utang terhadap laba bersih 
pada PT Gudang Garam Tbk, periode tahun 2010-2017.Penelitianmenggunakan data laporan 
keuangan triwulan PT Gudang Garam Tbk pada periode 2010 sampai dengan 2017.Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 
Hasil penelitian secara parsial (uji-t) memperoleh hasil pertumbuhan penjualan menunjukkan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dengan t-hitung   -0,812 < t-tabel 2,05183 
dengan tingkat signifikan 0,424 > 0,05 maka H0 diterimadan Ha ditolak. Pengendalian piutang 
tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dengan t-hitung -0,620 < t-tabel 2,0518 dengan 
tingkat signifikan 0,541 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Biaya produksi berpengaruh 
signifikan terhadap laba bersih dengan t-hitung 20,074 > t-tabel 2,05183 dengan tingkat 
signifikan 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Utang berpengaruh negatif signifikan 
terhadap laba bersih dengan t-hitung -2,365 > t-tabel 2,05183 dengan tingkat signifikan 0,025 < 
0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji F-statistik 
variabel pertumbuhan penjualan, pengendalian piutang, biaya produksi dan utang memiliki 
pengaruh secara simultan terhadap laba bersih dengan F-hitung 125,858 > F-tabel 2,73 dan 
tingkat signifikan 0,000 < 0,05maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan nilai koefisien 
determinasi sebesar 94,2% sedangkan sisanya 5,8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang 
tidak diteliti. 

Kata Kunci : Pertumbuhan Penjualan, Pengendalian Piutang, Biaya Produksi,  
Utang, Laba Bersih.

I. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 

Selain menyediakan barang dan jasa, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan nilai 
perusahaan.Sebagai penyedia barang, pemenuhan kualitas produk yang lebih baik dan harga yang 
bersaing merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan. 

Laba merupakan salah satu tolak ukur akan nilai perusahaan bagi interen perusahan maupun 
eksteren perusahaan. Untuk meningkatkan laba yang maksimal perusahaan harus mampu 
memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan mempertimbangkan aspek yang 
berpengaruh.Diantaranya adalah pertumbuhan penjualan, pengendalian piutang, biaya produksi 
dan utang. 
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saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
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PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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2. Perumusan Masalah 
1) Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap laba bersih secara parsial pada PT 

Gudang Garang Tbk ? 
2) Bagaimana pengaruh pengendalian piutang terhadap laba secara parsial pada PT Gudang 

Garang Tbk ? 
3) Bagaimana pengaruh biaya produksi terhadap laba bersih secara parsial pada PT Gudang 

Garang Tbk ? 
4) Bagaimana pengaruh utang terhadap laba bersih secara parsial pada PT Gudang Garang Tbk 

? 
5) Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan, pengendalian piutang, biaya produksi dan 

utang terhadap laba bersih secara simultan pada PT Gudang Garam Tbk ? 
 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap laba bersih secara parsial 

pada PT Gudang Garang Tbk. 
2) Untuk mengetahui pengaruh pengendalian piutang terhadap laba bersih secara parsial 

pada PT Gudang Garam Tbk. 
3) Untuk mengetahui pengaruh biaya produksi terhadap laba bersih secara parsial pada PT 

Gudang Garam Tbk. 
4) Untuk mengetahui pengaruh utang terhadap laba bersih secara parsial pada PT Gudang 

Garam Tbk. 
5) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, pengendalian piutang, biaya 

produksi dan utang terhadap laba bersih secara simultan pada PT Gudang Garam Tbk. 
b. Manfaat Penelitian 

1) Bagi perusahaan 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk menjadi 

salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dibidang keuangan dan 
pertimbangan dalam mengalokasikan dana utang dan menentukan biaya produksi, 
sehingga perusahaan dapat berkembang dengan baik dan mengoptimalka biaya  

2) Penulis 
Bagi penulis dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat megembangkan 

wawasan pengetahuan penulis yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya 
analisis dan penerapan lapora keuangan serta pengaruhnya utang dan biaya produksi 
terhadap laba bersih perusahaan 

3) Pembaca 
Bagi pembaca dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami materi yang diuraikan dalam penulisan 
ini. 

II. LANDASAN TEORI 
Penjualan 

Leny Sulistiyowati (2010:217) mengartikan penjualan adalah pendapatan yang berasal dari 
penjualan produk perusahaan, disajikan setelah dikurangi potongan penjuala dan retur penjualan. 
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Sedangkan menurut Basu Swastha (2010:8) menyatakan menjual adalah ilmu dan seni 
mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia 
membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulka bahwa penjualan adalah suatu proses pembuatan 
dan cara untuk mempengaruhi pribadi agar terjadi pembelian (penyerahan) barang atau jasa yang 
ditawarkan berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait baik 
dibayar secara tunai maupun kredit. 

 
Pertumbuhan Penjualan 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013:309) pertumbuhan penjualan adalah rasio yang 
menggambarkan prestasi pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. 

Menurut Kasmir (2012:107) pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan 
dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan 
dengan rumus sebagai berikut: 

 
 

 
 

Horne Wachowicz (2012) mengemukakan teori bahwa tingkat pertumbuhan penjualan 
adalahhasil perbandingan antara selisih penjualan tahun berjalan dan penjualan di tahun 
sebelumnya dengan penjualan di tahun sebelumnya. Tingkat penjualan dihitung dengan rumus 
sebagai berikut  

 
 
 

 
Keterangan : 
G = Growth Sales Rate (tingkat pertumbuhan penjualan) 
SI = Total Curren Sales (total penjualan selama periode berjalan) 
SO = Total Sales For Last Priode (total penjualan periode yang lalu ) 
 

Piutang 
Menurut Kieso (2014:386), piutang usaha (Account Receivable) adalah janji lisan dari 

pembeli untuk membayar barang atau jasa yag dijual. Piutang usaha biasanya dapat ditagih dalam 
waktu 30 sampai 60 hari dan merupakan akun terbuka (Open Account) yangberasal dari 
pelunasan kredit jangka pendek. 

Menurut Rudianto (2012:210) piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan 
barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Dalam kegiatan normal perusahaan, piutang usaha 
biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun, sehingga piutang usaha 
dikelompokkan ke dalam aset lacar. 

Sedangkan menurut Hery (2012:213), piutang usaha yaitu jumlah yang akan ditagih dari 
pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa seara kredit. Piutang usaha memiliki saldo 
normal sebelah debet sesuai dengan saldo normal untuk aset. Piutang usaha biasanya 
diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, biasanya dalam waktu 

g  

 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 18 No. 2 Januari 2019] 

ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE 
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN 
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA 

SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016 
  
 

Vivi Jayanti 
Yustinus Rawi Dandono 

Dosen STIE Bhakti Pembangunan 
 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 

68-85



30 sampai 60 hari. Setelah ditagih, secara pembukuan, piutang usaha akan berkurang disebelah 
kredit. Piutang usaha diakui dalam neraca sebagai aset lancar. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa piutang adalah suatu tagihan kepada pelanggan sebagai 
akibat adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit yang biasanya dapat ditagih 
dalam waktu 30 sampai 60 hari setelah transaksi. 

 
Pengendalian Piutang 

Setiap perusahaan pasti memiliki piutang, meskipun demikian jumlah dan bentuk 
pengendaliannya belum tentu sama antara perusahaan yang satu dengan  perusahaan yang lain. 
Piutang timbul akibat adanya transaksi penjualan secara kredit. Selain untuk meningkatkan 
volume penjualan, transaksi atau pejualan secara kredit juga berguna untuk menciptakan 
kepercayaan, hubungan baik, dan kesinambungan perusahaan di masa yang akan datang.

Ditinjau dari manajemen preventif, pada dasarnya terdapat 3 bidang pengendalian yang 
umum dilakukan. Menurut Halim(2013:136), ketiga bidang tersebut adalah : 
1) Pemberian kredit, dalam hal ini kebijakan kredit dan syarat penjualan kredit tidak boleh 

menghambat pelanggan. Keadaan keuangannya juga tidak boleh menimbulkan kerugian yang 
besar karena adanya piutang yang menunggak atau tidak dapat ditagih sehingga dapat 
merugikan perusahaan. 

2) Penagihan yang aktif, dalam hal ini harus dilakukan usaha yang aktif untuk memperoleh 
pembayaran atas piutang yang ada sesuai dengan syarat penjualan kredit. 

3) Penyelenggaraan administrasi piutang yang baik, meskipun prosedur-prosedur pemberian 
kredit dan penagihan telah dilakukan dengan baik, namun jika administrasi atas piutang 
tersebut kurang baik maka tidak dapat menjamin bahwa pengendalian piutangnya telah 
efektif. 
 

Biaya 
Don R. Hansen dan Maryanne M. Mowen (2015:47) biaya adalah kas atau nilai setara kas 

yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat 
ini atau di masa depan bagi organisasi. 

Sedangkan menurut Mursyidi (2010:14) biaya diartikan sebagai suatu pengorbanan yang 
dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai tujuan baik yang dapat dibebankan pada 
saat ini maupun pada saat yang akan datang. 

Dapat disimpulkan bahwa biaya adalah suatu bentuk pengorbanan yang dapat diukur 
dengan satuan uang atas barang atau jasa untuk suatu tujuan tertentu. 

Biaya Produksi 
William K. Carter (2014:40) biaya produksi juga disebut biaya manufaktur atau biaya 

pabrik yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi dan produksi atau kegiatan 
pengolahan bahan baku menjadi produk jadi.  

Bastian Bustami dan Nurlela (2013:12) biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam 
proses produksi yang terdiri dari bahn baku, tenga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 
Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya produk yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan 
dengan suatu produk, dimana biaya ini merupakan bagian dari persediaan. 

Rumus biaya produksi sebagai berikut : 
Biaya Bahan Baku Langsung  XXX 
Biaya Tenaga Kerja Langsung XXX 
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Biaya Overhead Pabrik  XXX+ 
Biaya Produksi   XXX 
Berdasarkan uraian diatas, maka biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang secara 

langsung dikorbankan (dikelurkan) perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi seperti 
modal dalam bentuk bahan baku, dan tenaga kerja dalam bentuk tenaga kerja langsung yang akan 
digunakan untuk menciptakan barang jadi. 

 
Utang 

Dalam PSAK No. 57 Tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi (2017), 
liabilitas adalah kewajiban kini, timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat 
mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik. 

Definisi hutang menurut FASB (Financial Accounting Standards Board) concept No.3 
sebagai bagian dari studi kerangka konseptual mendefinisikan utangsebagai berikut : 

“Pengorbanan manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat 
kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan 
jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian 
di masa lalu. 

Dengan kata lain, suatu kewajiban memiliki tiga karakteristik utama : 
1. Merupakan kewajiban masa kini yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan 

transfer masa depan atau penggunaan kas, barang, atau jasa. 
2. Merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari. 
3. Transaksi atau kejadian lainnya yang menciptakan kewajiban itu harus telah terjadi. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hutang merupakan pengorbanan ekonomis 
yang disebabkan adanya kewajiban masa kini yang dilakukan perusahaan yang akan memberi 
manfaat ekonomis di masa yang akan datang dengan mantransfer aktiva sebagai akibat atau 
transaksi di masa lalu. 

 
Laba 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:109) laba (income disebut juga earning atau profit) 
merupakan ringkasan hasi bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang diyatakan 
dalam istilah keuangan. 

Rudianto (2013:2)Laba adalah pendapatan yang diterima perusahaan dari pelanggan atas 
penjualan barang atau jasa yang dihasilkannya dengan pengorbanan ekonomis yang dilakukan 
perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. 

Menurut Mahmud M. Hanafi (2010:32) menyatakan bahwa laba merupakan ukuran 
keseluruhan prestasi perusahaan, yang didefinisikan sebagai berikut : 

 
 
 
Secara umum laba diperoleh setelah pendapatan dikurangi biaya, apabila pendapatan 

melebihi biaya yang dike;uarkan berarti perusahaan mendapatkan laba dan sebaliknya jika 
pendapatan melebihi biaya berarti perusahaan menderita rugi. Oleh karena itu, laba adalah hasil 
pengurangan antara pendapatan dengan biaya, maka manajemen perusahaan harus dapat 
menentukan jumlah pendapatan yang akan dihasilkan dan jumlah biaya yang akan terjadi dalam 
periode yang bersangkutan.

Laba = Penjualan - Biaya 
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Laba Bersih 
Menurut Kieso et al (2011:148) laba bersih merupaka hasil bersih dari kinerja perusahaan 

selama periode waktu.  Sedangkan menurut Budi Raharjo(2010:83) laba bersih atau laba bersih 
sesudah pajak penghasilan diperoleh dengan mengurangkan laba atau penghasilan sebelum kena 
pajak dengan pajak yang harus di bayar oleh perusahaan.

Kasmir (2011:303) menyatakan bahwa pengertian laba bersih (Net Profit) merupakan laba 
yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu 
termasuk pajak. 

Laba bersih dapat diukur dengan rumus : 
 
 

 
Sumber : Kasmir (2011:303) 

 
Hery (2016:72) mengemukakan definisi yang lebih resmi untuk pos-pos yang berhubungan 

dengan laba, yang dikenal dengan unsur-unsur utama laporan laba rugi, adalah sebagai berikut : 
1. Pendapatan 

Adalah arus masuk aset atau peningkatan lainnya atas aset  atau penyelesaian kewajiban 
entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas 
lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. 

2. Beban 
Adalah arus keluar  aset atau penggunaan lainnya atas aset atau terjadinya (munculnya) 
kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau 
pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau 
operasi sentral perusahaan. 

3. Keuntungan 
Adalah kenaika dalam ekuitas (aset bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi peripheral 
(transaksi diluar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidentil 
(transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa 
maupun keadan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal 
dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. 

4. Kerugian 
Adalah penurunan dalam ekuitas (aset bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi 
peripheral (transaksi diluar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi 
insidentil (transaksi yangjeterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta 
peristiwa maupun keadan-keadaan lainnya yangmempengaruhi entitas, tidak termasuk yang 
berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. 
 

Laba Bersih = Laba Kotor – Beban Operasi – Beban Pajak 
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Kerangka Pemikiran 
Berikut gambaran diagram kerangka pemikiran : 
 

Gambar 1 
Kerangka Pemikian 
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     H4       

     H5 

Hipotesis Penelitian 
Ho1 : 

Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba
bersih PT Gudang Garam Tbk. 

Ha1 : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih 
PT Gudang Garam Tbk. 

Ho2 : Pengendalian Piutang tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba
bersih PT Gudang Garam Tbk. 

Ha2 : Pengendalian Piutang berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih
PT Gudang Garam Tbk. 

Ho3 : Biaya Produksi tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih  
PT Gudang Garam Tbk. 

Ha3 : Biaya Produksi berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih PT
Gudang Garam Tbk. 

Ho4 : Utang tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih PT Gudang 
Garam Tbk. 

Ha4 : Utang berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih PT Gudang
Garam Tbk. 

Ho5 : Pertumbuhan Penjualan, Pengendalian Piutang, Biaya Produksi dan
Utang tidak berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih  
PT Gudang Garam Tbk. 

Ha5 : Pertumbuhan Penjualan, Pengendalian Piutang, Biaya Produksi dan
Utang berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih PT Gudang
Garam Tbk. 
 
 

Pertumbuhan Penjualan 
X1 Pengendalian Piutang 
X2 Biaya Produksi 
X3 Utang 
X3 

Laba Bersih 
Y 
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saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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III.METODE PENELITIAN 
Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah pertumbuhan penjualan, 
pengendalian piutang, biaya produksi, utang, dan laba bersih pada PT Gudang Garam Tbk. 

 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan cara melakukan akses internet ke wesite Bursa Efek Indonesia, 
dan link lainnya yang memberikan tambahan informasi yangberhubungan dengan penelitian. 
Penelitian dilaksanakan selama 8 tahun yaitu sejak tahun 2010 sampai tahun 2017. 

 
Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan 
keuangan yang bersifat kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. 

 
Sumber data 

Sumber data dari penelitian ini berupa laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk tahun 
2010 sampai 2017 yang didapat dari PT Gudang Garam Tbk melalui website www.idx.co.id. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi. Dimana teknik 
pengumpulan dari data ini tidak  secara langsung dari objek penelitian melainkan melalui 
dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa laporan, dokumen pendukung dan pelengkap. 

 
Data berasal dari beberapa sumber antara lain : 

1. Laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk dari tahun 2010 sampai 2017. 
2. Perpustakaan STIE Bhakti Pembangunan yaitu berupa buku, skripsi, dan jurnal-jurnal 

yang relevan dengan topik dalam penelitian ini 
3. Media internet dalam situs www.google.com, www.idx.co.id, dan situs lainnya. 
4. Perpustakaan umum lainnya. 

Teknik Pemilihan Data 
1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2010:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 
objek/subjek, yangmempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yangditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:84) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi tersebut. 

Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan dan triwulan PT Gudang 
Garam Tbk yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari tahun 2010 
sampai 2017. 
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Operasional Variabel 
Variabel Independen / bebas (X) 

Menurut Sugiyono (2016:39) variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 
(terikat). 

Variabel bebas dalam penelitian ini ada empat yaitu (X1) adalah pertumbuhan penjualan, 
(X2) adalah pengendalian piutang, (X3) adalah biaya produksi , dan (X4) adalah utang. 

 
Variabel Dependen / terikat (Y) 

Menurut Sugiyono (2016:39) variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 
dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel yang akan di teliti adalah laba bersih. Kasmir (2011:303) 
menyatakan bahwa pengertian laba bersih (Net Profit) merupakan laba yang telah dikurangi 
biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. 

 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan 
gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel dan populasi, sebagaimana adanya 
tanpa melakuan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

 
Tabel 1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics

 Mean Std. Deviation N
Laba Bersih 3271377.5940 1786465.44700 32 
Pertumbuhan Penjualan .1381 .08906 32 
Pengandlian Piutang 1587813.3750 601646.06620 32 
Biaya Produksi 28642201.1900 16005956.61000 32 
Utang 18340235.0600 6747130.35700 32 

Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah 

Analisis Deskriptif digunakan untuk melihat gambaran data. Dalam penelitian ini data yang 
akan kita ketahui gambarannya adalah data Laba Bersih, Pertumbuhan Penjualan, Pengendalian 
Piutang, Biaya Produksi, dan Utang pada PT Gudag Garam Tbk tahun 2010-2017. Hasil statistik 
deskriptif data dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian nilai mean lebih besar dari 
nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi data laba bersih, 
pertumbuhan penjualan, pengendalian piutang, biaya produksi, dan utang terdistribusi normal dan 
tidak menyebabkan bias. 

 
2. Uji Asumsi Klasik 

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan 
analisis regresi linier bergana (Multiple Linier Regression) sebagai alat untuk menganalisis 
pengaruh variabel-variabel yang diteliti.Pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji 
normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedestisitas, dan uji autokorelasi. 
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Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data pada variabel terdistribusi normal atau 

tidak.(Husein Umar 2011:182) asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting 
pada pengujian kebenaran (signifikan) koefisien regresi.Data yang baik adalah data yang 
memiliki distribusi secara normal.Dalam penelitian ini menggunakan grafik Normalitas 
Probability Plot (P-P Plot) untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. 
Dasar pengambilan keputusan dari analisis normal Probability Plot adalah sebagai berikut : 

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 
menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal 
maka tidak menunjukkan pola garis normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 
normalitas. 

Hasil uji normalitas ditunjukkan pada grafik normal plot berikut : 

Gambar 2 
Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah 

Dari hasil grafik P-Plot gambar.2 dapat diketahui bahwa titik-titik data menyebar disekitar garis 
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.Hal ini menunjukkan bahwa data yang diteliti dalam 
model regresi telah memenuhi syarat asumsi normalitas. 
 
Uji Multikolinieritas 

Menurut Husein Umar (2011:177) menyatakan bahwa uji multikolonieritas bertujuan untuk 
menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen (variabel 
bebas).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.Untuk 
melihat adaatau tidaknya multikolonieritas dalam model regresi adalah dengan menggunakan 
Variance Inflantion Factors (VIF). 

Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance (T) lebih dari 0,1 dan kurang atau 
sama dengan 10 berarti tidak terjadi multikolinieritas. Sebaliknya jika diketahui VIF lebih dari 10 
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dan nilai Tolerance (T) kurang dari 0,1 dan lebih atau sama dengan 10, berarti terjadi 
multikolinieritas. 

Berikut ini adalah hasil dari uji multikolinieritas : 
 

Tabel 2 
Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa

Model 
Unstandardized Coefficients

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1009154.084 310708.011  3.248 .003   

Pertumbuhan 
Penjualan 

-754651.811 929416.697 -.038 -.812 .424 .878 1.139 

Pengandlian 
Piutang 

-.119 .192 -.040 -.620 .541 .449 2.226 

Biaya 
Produksi 

.119 .006 1.068 20.074 .000 .666 1.502 

Utang -.047 .020 -.177 -2.365 .025 .337 2.966 
a. Dependent Variable: Laba Bersih 

Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai tolerance variabel Pertumbuhan Penjualan, 
Pengendalian Piutang, Biaya Produksi, dan Utang berkisar antara 0,337 sampai dengan 0,878 
atau lebih besar dari 0,10. Hasil perhitungan nilai tolerance tersebut menunjukkan tidak ada 
variabel independen yang memiliki tolerance krang dari 0,10. Pada VIF juga menunjukkan 
bahwa tidak ada satu variabel yang memiliki nilai Vif lebih dari 10, karena nilai berkisar 1,139 
sampai dengan 2,966.Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara 
variabel independen dalam model regresi. 

Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Husein Umar (2011:179) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi 
ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scareplot, dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola-pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 
heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka o pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Berikut ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas : 
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Gambar 3 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah 

Grafik scatterplot terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 
atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 

 
Uji Autokorelasi 

Menurut Gozali  (2011: 110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 
(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Menurut Yus Agusyana dan Islancript (2011: 106) untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
autokorelasi dapa dilihat pada uji Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Angka Durbin Watson dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif 
2. Angka Durbin Watson diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi 
3. Angka Durbin Watson diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif. 

Berikut adalah hasil dari uji autokorelasi : 
 

Tabel 3 
Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model Summaryb

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .974a .949 .942 431878.07800 1.773 
a. Predictors: (Constant), Utang, Pertumbuhan Penjualan, Biaya Produksi, Pengandlian 
Piutang 
b. Dependent Variable: Laba Bersih 

Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat hajil uji autokorelasi dimana angka Durbin Watson pada 
model regresi data adalah  sebesar 1,773 yang berarti termasuk pada kriteria kedua yaitu nilai 
DW diantara -2 sampai +2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan 
adanya autokolerasi. 
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3. Analisis Koefisien Korelasi 
Korelasi Product Moment Person merupakan anlisis untuk mengukur keeratan hubungan 

antara dua variabel yang mempunyau distribusi sata normal (Priyatno, 2012: 103).Nilai koefisien 
korelasi berkisar anatara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1.Semakin mendekati 1 atau -1 maka 
hubungan semakin erat.Jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. 

Makna sifat korelasi : 
a. Korelasi positif, artinya jika variabel satu naik atau turun variabel lainnya juga akan naik 

atau turun. 
b. Korelasi negatif, artinya jika variabel satu naik atau turun variabel lainnya akan turun atau 

naik. 
Untuk memberikan interpretasi koefisien korelasinya maka penulis menggunakan pedoman 

sebagai berikut : 
 

Tabel 4 
Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,000 – 0,199 Korelasi sangat rendah 
0,200 – 0,399 Korelasi rendah 
0,400 – 0,599 Korelasi sedang 
0,600 – 0,799 Korelasi kuat 
0,800 – 1,000 Korelasi sangat kuat 

Sumber : Sugiyono (2011:184) 
Berdasarkan data yangtelah diolah, analisis korelasi antar variabel X (Pertumbuhan 

Penjualan, Pengendalian Piutang, Biaya Produksi, dan Utang) dan variabel Y (Laba Bersih) 
adalah sebagai berikut : 

Tabel 5 
Hasil Analisis Koefisien Korelasi 

Correlations

 
Laba 

Bersih 
Pertumbuhan 

Penjualan 
Pengandlian 

Piutang 
Biaya 

Produksi Utang
Pearson 
Correlation 

Laba Bersih 1.000 -.222 .253 .960 .420
Pertumbuhan Penjualan -.222 1.000 -.205 -.236 -.339
Pengandlian Piutang .253 -.205 1.000 .390 .739
Biaya Produksi .960 -.236 .390 1.000 .574
Utang .420 -.339 .739 .574 1.000 

Sig. (1-
tailed) 

Laba Bersih . .111 .081 .000 .008
Pertumbuhan Penjualan .111 . .130 .096 .029
Pengandlian Piutang .081 .130 . .014 .000
Biaya Produksi .000 .096 .014 . .000
Utang .008 .029 .000 .000 .

N Laba Bersih 32 32 32 32 32
Pertumbuhan Penjualan 32 32 32 32 32
Pengandlian Piutang 32 32 32 32 32
Biaya Produksi 32 32 32 32 32
Utang 32 32 32 32 32

Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Berdasarkan table di atas menunjukkan perhitungan koefisien korelasi r sebagai berikut : 
1. Koefisien variabel pertumbuhan penjualan dengan laba bersih yaitu sebesar 0,222. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pertumbuhan penjulan terhadap 
laba bersih rendah. 

2. Koefisien korelasi variabel pengendalian piutang dengan laba bersih yaitu sebesar 
0,253. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pengendalian piutang 
terhadap laba bersih rendah. 

3. Koefisien korelasi variabel biaya produksi dengan laba bersih yaitu sebesar 0,960. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara biaya produksi dengan laba bersih 
sangat kuat. 

4. Koefisien korelasi variabel utang dengan laba bersih yaitu sebesar 0,420. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa hubungan antara utang dengan laba bersih sedang. 

 
4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara 
dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel 
dependen dengan menggunakan varaibel independen.Dalam regresi linier berganda terdapat 
asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi nomal, tidak adanya 
multikolinieritas, tidak ada heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi 
(Priyatno, 2012). 

 
Tabel 6 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized 
Coefficients 

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1009154.084 310708.011  3.248 .003   

Pertumbuhan 
Penjualan 

-754651.811 929416.697 -.038 -.812 .424 .878 1.139

Pengandlian 
Piutang 

-.119 .192 -.040 -.620 .541 .449 2.226

Biaya 
Produksi 

.119 .006 1.068 20.074 .000 .666 1.502

Utang -.047 .020 -.177 -2.365 .025 .337 2.966
a. Dependent Variable: Laba Bersih 

Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah 

Berdasarkan tabel di atas, maka nilai koefisien dapat dibuat model persamaan regresi linier 
berganda sebagai berikut : 

 
 
 

 
Bentuk persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Konstanta 0 = 1009154,084 
Artinya jika variabel-variabel independen (pertumbuhan penjualan, pengendalian piutang, 
biaya poduksi, dan utang) bernilai 0, maka varibel dependen yaitu laba bersih bernilai 
positif sebesar 1009154,084. 

Y = 1009154,084 –754651,811 X1 - 0,119 X2 + 0,119 X3 – 0,047 X4 
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2. Konstanta 1 = -754651,811 
Artinya jika Pengendalian Piutang, Biaya Produksi dan Utang tetap, Pertumbuhan 
Penjualan mengalami kenaikan satu satuan maka Laba Bersih menurun sebesar 
754651,811. 

3. Konstanta 2 = -0,119 
Artinya jika Pertumbuhan Penjualan, Biaya Produksi, dan Utang tetap, Pengendalian 
Piutang mengalami kenaikan satu kesatuan maka Laba Bersih menurun sebesar 0,119. 

4. Konstanta 3 = 0,119 
Artinya jika Pertumbuhan Penjualan, Pengendalian Piutang, dan Utang tetap, Biaya 
Produksi mengalami kenaikan satu kesatuan maka Laba Bersih meningkat sebesar 0,119. 

5. Konstanta 4 = -0,047 
Artinya jika Pertumbuhan Penjualan, Pengendalian Piutang, dan Laba Bersih tetap, Utang 
mengalami kenaikan satu kesatuan maka Laba Bersih menurun sebesar 0,047. 
 

5. Uji Secara Parsial (Uji-t) 
Menurut Ghozali (2013:98) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Berikut ini adalah hasil Uji Parameter Individual (uji t) : 
 

Table 7 
Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji-t) 

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized 
Coefficients 

t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 1009154.084 310708.011  3.248 .003   

Pertumbuhan 
Penjualan 

-754651.811 929416.697 -.038 -.812 .424 .878 1.139

Pengandlian 
Piutang 

-.119 .192 -.040 -.620 .541 .449 2.226

Biaya 
Produksi 

.119 .006 1.068 20.074 .000 .666 1.502

Utang -.047 .020 -.177 -2.365 .025 .337 2.966
a. Dependent Variable: Laba Bersih 

Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah 

1) Pengaruh Pertumbuhan Penjualan 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -0,812 dan t-tabel dapat 
dicari dengan tabel statistik pada signifikansi 0,05 sehingga didapatkan t-tabel sebesar 
2,05183 atau -2,05183. Dapat diketahui bahwa t-hitung < t-tabel (-0,812 < -2,05183) maka 
Ho diterima dan Ha ditolak. Sedangkan nilai tingkat signifikan sebesar 0,424 > 0,05 yang 
berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Pertumbuhan Penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Laba Bersih 
pada PT Gudang Garam Tbk. 
 

2) Pengaruh Pengendalian Piutang 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -0,620 dan t-tabel dapat 
dicari dengan tabel statisti pada signifikansi 0,05 sehingga didapatkn t-tabel sebesar 
2,05183 atau -2,05183. Dapat diketahui bahwa t-hitung < t-tabel (-0,620 < -2,05183) maka 
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Ho diterima dan Ha ditolak. Sedangkan nilai tingkat signifikan sebesar 0,541 > 0,05 yang 
berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Pengendalian Piutang tidak memiliki pegaruh yang signifikan terhadap Laba Bersih pada 
PT Gudang Garam Tbk. 
 

3) Pengaruh Biaya Produksi 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa t-hitung sebesar 20,074 dan t-tabel dapat 
dicari dengan tabel statisti pada signifikansi 0,05 sehingga didapatkn t-tabel sebesar 
2,05183. Dapat diketahui bahwa t-hitung > t-tabel (20,074 > 2,05183) maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. Sedangkan nilai tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa 
ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Biaya Produksi berpengaruh 
signifikan terhadap Laba Bersih pada PT Gudang Garam Tbk. 
 

4) Pengaruh Utang 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -2,365 dan t-tabel dapat 
dicari dengan tabel statisti pada signifikansi 0,05 sehingga didapatkn t-tabel sebesar 
2,05183 atau -2,05183. Dapat diketahui bahwa t-hitung > t-tabel (-2,365 > -2,05183) maka 
Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan nilai tingkat signifikan sebesar 0,025 < 0,05 yang 
berarti bahwa ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Utang 
berpengaruh  signifikan terhadap Laba Bersih pada PT Gudang Garam Tbk. 

6. Uji Secara Simultan (Uji-F) 
Uji F statistik menurut Ghozali (2013:98) pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 

Berikut ini adalah hasil dari uji koefesien regresi secara simultan (uji f) sebagai berikut : 

Tabel 8 
Hasil Uji F 

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 93899218380000.000 4 23474804600000.000 125.858 .000b

Residual 5036004206000.000 27 186518674300.000   
Total 98935222590000.000 31  

a. Dependent Variable: Laba Bersih 
b. Predictors: (Constant), Utang, Pertumbuhan Penjualan, Biaya Produksi, Pengandlian Piutang 

Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa F hitung sebesar 125,858 dan F tabel 2,73. 
Dapat diketahui bahwa F hitung > F tabel (125,858 > 2,73) maka hipotesis Ho ditolak dan Ha 
diterima. Sedangkan dari niali signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa ada pengaruh 
signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Pertumbuhan Penjualan, 
Pengendalian Piutang, Biaya Produksi, Utang) berpengaruh secara simultan dan signifikan 
terhadap variabel dependen (Laba Bersih) pada PT Gudang Garam Tbk. 
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7. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen.R2 merupakan besaran non negatif dan besarnya 
koefisien determinasi adalah angka nol sampai angka satu (0  R2  1). 

Nilai R2 yang lebih kecil berarti kemampuanvariabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksikan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97). 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen 
berpengaruh terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam presentase. 

Berikut ini adalah hasil uji koefesien determinasi (R2) : 
 

Tabel 9 
Analisis Koefisien Determinasi 

Model Summaryb

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .974a .949 .942 431878.07800 1.773 
a. Predictors: (Constant), Utang, Pertumbuhan Penjualan, Biaya Produksi, Pengandlian 
Piutang 
b. Dependent Variable: Laba Bersih 

Sumber : Output SPSS 24, data telah diolah 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) 

sebesar 0,942 atau sama dengan 94,2%. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penjualan, 
Pengendalia Piutang, Biaya Produksi dan Utang secara simultan memberikan kontribusi atau 
pengaruh terhadap Laba Bersih sebesar 94,2%. Sedangkan sisanya sebesar 5,8% merupakan 
pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti seperti Modal, Aset, dan variabel lainnya. 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis dari 

permasalahan yang diangkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Laba Bersih pada PT 
Gudang Garam Tbk yang telah dijelaskan pada BAB IV maka dapat diambil kesimpulan dari 
penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Laba Bersih 
Hasil uji menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel (-0,812 < -2,05183) maka Ho diterima 
dan Ha ditolak. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,424> 0,05 yang berarti bahwa tidak 
ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan penjualan secara 
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. 

2. Pengaruh Pengendalian Piutang terhadap Laba Bersih 
Hasil uji menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel (-0,620 < -2,05183) maka Ho diterima 
dan Ha ditolak. Dengan nilai tingkat signifikan sebesar 0,541 > 0,05 yang berarti bahwa 
tidak ada pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Piutang 
secara parsial tidak berpegaruhsignifikan terhadap Laba Bersih. 

3. Pengaruh Biaya Produksi terhadap Laba Bersih  
Hasil uji menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel (20,074 > 2,05183) maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. Dengan nilai tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa ada 
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pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Biaya Produksi secara parsial 
berpegaruh signifikan terhadap Laba Bersih. 

4. Pengaruh Utang terhadap Laba Bersih 
Hasil uji menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel (-2,365 > -2,05183) maka Ho ditolak dan 
Ha diterima. Dengan nilai tingkat signifikan sebesar 0,025< 0,05 yang berarti bahwa ada 
pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Utang secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. 

5. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Pengendalian Piutang, Biaya Produksi, dan Utang 
terhadap Laba Bersih. 
Berdasarkan hasil uji menunjukkan F hitung > F tabel (125,858 > 2,73) maka Ho ditolak 
dan Ha diterima. Dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa ada 
pengaruh signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen 
(Pertumbuhan Penjualan, Pengendalian Piutang, Biaya Produksi, Utang) berpengaruh 
secara simultan dan signifikan terhadap variabel dependen (Laba Bersih). 

6. Berdasarkan analisis koefisien determinasi dapat diketahui nilai koefisien determinasi 
(Adjusted R Square) sebesar 0,942 atau sama dengan 94,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 
Pertumbuhan Penjualan, Pengendalia Piutang, Biaya Produksi dan Utang secara simultan 
memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap Laba Bersih sebesar 94,2%. Sedangkan 
sisanya sebesar 5,8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti seperti 
Modal, Aset, dan variabel lainnya. 
 

2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang mudah-

mudahan bermanfaat sebagai berikut : 
1. Perusahaan hendaknya tetap menjaga stabilitas penjualan agar laba tetap meningkat dan 

piutang dapat dikendalikan. 
2. Pendanaan utang memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laba. Sehingga ketika utang 

perusahaan semakin tinggi maka kualitas laba akan semakin rendah. Ketika perusahaan 
lebih tinggi menggunakan pendanaan utang dari pada ekutitas maka biaya utang yang 
dikeluarkan oleh perusahaan semakin banyak. Semakin tinggi biaya yang dikeluakan 
oleh perusahaan akan berdampak pada laba yang dihasilkan perusahaan menjadi rendah. 
Jadi sebaiknya perusahaan harus mampu menghimpun modal baik yang bersumber dari 
dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan secara efisien, dalam arti keputusan 
pendanaan tersebut mampu meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung 
perusahaan. 

3. Perusahaan hendaknya memperbesar jumlah biaya produksi dengan cara meningkatkan 
volume produksi atau meningkatkan jumlah bahan baku yang digunakan karena biaya 
produksi lebih besar dalam menyumbangkan kontribusi terhadap laba yang diperoleh. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah atau mencoba variabel independen 
yang lain karena sangat mungkin variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini 
berpengaruh terhadap laba bersih. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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ABSTRAK 
Dalam rangka mengembangkan usahanya, banyak perusahaan melakukan berbagai cara 

untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Salah satunya menambah jumlah kepemilikan saham 
dengan penerbitan saham baru. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menjual sahamnya 
kepada masyarakat umum melalui bursa efek yang disebut proses go public. Transaksi 
penawaran umum penjualan saham perdanaatau disebut IPO (Initial Public Offering). Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang diduga mempengaruhi tingkat underpricing 
saham suatu perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang 
dilakukan dengan dekriptifanalisis, dimana sampel penelitian adalah perusahaan yang mengalami 
underpricing pada saat IPO di BEI periode 2012 – 2015. Variabel terikat adalah tingkat 
underpricing saham, sedangkan variabel bebasnya adalah reputasi underwriter, company size, 
company age, ROE, dan Presentase Penawaran saham kepada masyarakat. Hipotesis diuji 
menggunakan metode statistik regresi linier berganda untuk mengetahui apakah faktor – faktor 
yang diuji mempengaruhi tingkat underpricing saham secara simultan dan secara parsial. Dari 
pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa company size, ROE, dan Presentase Penawaran 
saham kepada masyarakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing saham IPO. 
Sedangkan reputasi underwriter dan company age tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
underpricing saham IPO. 

Kata Kunci : Initial Public Offering, Underpricing, Reputasi Underwriter, Company Size,  
Company Age, ROE dan Presentase Penawaran Saham kepada masyarakat. 

PENDAHULUAN 
Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai keinginan untuk memperluas usahanya, 

hal ini dilakukan dengan mengadakan ekspansi. Untuk melakukan ekspansi ini perusahaan 
memerlukan tambahan modal cukup besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang cukup 
besar tersebut, seringkali dana yang diambil dari dalam perusahaan tidak cukup. Kebutuhan 
inilah yang mendasari suatu perusahaan untuk menarik investor dari luar dalam hal pendanaan.  

Penawaran saham perdana yang ingin dilepas ke masyarakat umum dapat dilakukan di 
pasar perdana (primary market), yang mana pasar perdana adalah pasar dimana untuk pertama 
kalinya saham baru dijual kepada investor oleh perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. 
Tujuan yang ingin dicapai melalui pasar perdana adalah emiten mendapatkan dana sebesar 
jumlah saham yang ditawarkan. Namun pasar perdana tidak akan berfungsi dengan baik tanpa 
ada pasar sekunder dan kemudian saham yang dikeluarkan di pasar perdana diperjualbelikan 
antar investor di pasar sekunder (secondary market). Penawaran perdana inilah yang dikenal 
dengan IPO (initial Public Offering). Untuk merealisasikan IPO, diperlukan penetapan harga 



saham perdana. Hal ini menjadi sulit karena emiten sebagai pihak penawar tidak memiliki 
informasi yang cukup untuk menentukan harga karena keterbatasan pengalaman. Oleh karena 
itu, emiten pada umumnya menyerahkan harga karena keterbatasan pengalaman. Oleh karena itu, 
emiten pada umumnya menyerahkan proses ini kepada pihak ketiga dalam hal ini dikenal dengan 
sebutan underwriter. Underwriter atau pihak penjamin emisi akan berperan sebagai perantara 
antara emiten dengan investor. Informasi yang dimiliki underwriter lebih baik dari emiten 
dikarenakan pengalaman dari underwriter itu sendiri yang lebih berkecimpung di pasar modal. 

 Indonesia sebagian besar menerapkan aturan full commitment kepada underwriter 
sehingga menimbulkan faktor risiko yang cukup besar bagi underwriter dalam penjaminannya 
terhadap saham emiten yang akan ditawarkan. Terjadi perbedaan kepentingan antara emiten 
dengan underwriter dimana emiten menginginkan sahamnya ditawarkan dengan harga tertinggi 
sedangkan underwriter cenderung ingin mengurangi risiko apabila saham yang ditawarkan tidak 
terserap seluruhnya sehingga underwriter harus menyerap sisa saham yang tidak laku tersebut.  
Untuk memperkecil risiko tidak laku terjual, underwriter akan menetapkan saham yang lebih 
murah dengan memanfaatkan informasi yang dimilikinya. Penetapan harga saham perdana di 
bawah harga atau nilai fundamentalnya disebut underpricing. Underpriced merupakan hasil dari 
ketidakpastian harga saham pada pasar perdana. 

 Perusahaan dengan umur operasi yang lama kemungkinan akan menyediakan publikasi 
informasi perusahaan yang lebih luas dan lebih banyak bila dibandingkan dengan perusahaan 
yang baru saja berdiri. Informasi ini akan bermanfaat untuk investor dalam mengurangi tingkat 
ketidakpastian perusahaan. Dengan demikian calon investor tidak perlu mengeluarkan biaya 
yang lebih banyak untuk memperoleh informasi tentang perusahaan yang melakukan IPO 
tersebut. Jadi perusahaan yang telah lama berdiri mempunyai tingkat undepricing yang lebih 
rendah daripada perusahaan yang baru berdiri. Menurut penelitian Rosyati dan Sabeni (2010) 
company age berpengaruh signifikan negatif terhadap underpricing. Sedangkan hasil dari 
penelitian Nasirwan (2012) membuktikan bahwa company age tidak berpengaruh signifikan 
terhadap underpricing.  

  Pengukuran profitabilitas perusahaan dapat dilihat melalui  Return On Equity (ROE) 
emiten tersebut. ROE merupakan suatu rasio penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur 
kemampuan perusahaan (kinerja perusahaan) dalam memperoleh laba dengan modal yang 
dimilikinya. Investor yang hendak menanamkan modalnya dapat mempergunakan rasio ini 
sebagai bahan pertimbangan apakah emiten dalam operasinya nanti dapat memperoleh laba. 
Dengan kemampuan emiten yang tinggi untuk menghasilkan laba atas modalnya maka akan 
terlihat bahwa risiko yang akan dihadapi investor akan kecil. Penelitian yang dilakukan Ghozali 
(2010) menemukan bahwa variabel ROE berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat 
undepricing, mempunyai arti bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin rendah
underpricing. Dalam penelitian tersebut, variabel profitabilitas yang diwakilkan dengan ROE 
diasumsikan sebagai ekspektasi investor atas dana yang ditanamkan pada perusahaan yang IPO. 
Semakin besar profitabilitas (ROE) maka investor akan tertarik membeli atau mencari saham 
perusahaan IPO tersebut karena berharap di kemudian hari akan mendapatkan pengembalian 
yang besar atas penyertaannya. Adapun penelitian dari Hardiningsih, Suryanto dan Chariri 
(2013) menunjukkan hasil yang berbeda, penelitian ini menyatakan bahwa ROE berpengaruh 
signifikan positif terhadap underpricing.    
 Mengenai perusahaan yang berskala besar umumnya lebih dikenal oleh masyarakat 
daripada perusahaan yang berskala kecil. Karena lebih dikenal maka informasi mengenai 
perusahaan skala besar lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan skala kecil. Bila informasi 
di tangan investor banyak maka tingkat ketidakpastian investor akan masa depan perusahaan 

ANALISIS PENGARUH REPUTASI UNDERWRITER (DESIKA ANDRIANI)
87-96



dapat diketahui. Dengan demikian perusahaan yang berskala besar mempunyai tingkat 
underpricing yang lebih rendah dari perusahaan yang berskala kecil. Menurut Durukan (2012) 
menyatakan ukuran perusahaan (company size) berpengaruh signifikan negatif terhadap initial 
retun (underpricing) yang dihasilkan. Hasil yang berbeda ditujukan oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Daljono (2010) dan Sulistio (2010) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh 
yang signifikan antara company size dengan underpricing (initial retun). 

  Perusahaan dengan skala usaha yang besar  dan tingkat pertumbuhan yang tinggi 
diharapkan akan memberikan tingkat keuntungan yang tinggi maka akan menawarkan saham 
dengan nilai besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan kecil yang baru berdiri dengan tingkat 
pertumbuhan usaha yang relatif kecil, maka akan menawarkan saham dengan nilai kecil. Dengan 
demikian semakin besar presentase saham yang ditawarkan kepada masyarakat maka tingkat 
ketidakpastiannya akan semakin kecil, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat 
underpricing saham (Chisty, 2005). Nasiwan (2012) menemukan bahwa presentase penawaran 
saham berpengaruh signifikan negatif terhadap return. Namun hasil yang berbeda ditujukan oleh 
Sulistio (2010) yang mengatakan bahwa presentase saham berpengaruh signifikan positif 
terhadap underpricing. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing di atas memiliki 
ketidakonsistenan hasil penelitian pada penelitian terdahulu, baik yang dilakukan di Indonesia 
maupun di luar negeri, sehingga masih perlu dilakukan penelitian kembali terhadap variabel-
variabel tersebut. Perbedaan-perbedaan hasil penelitian yang sangat menarik dapat ditinjau 
secara lebih lanjut. Misalkan pendapat mengenai faktor company size Daljono (2010) 
menyimpulkan bahwa company size tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing namun 
menurut Rosyani dan Sabeni (2012) menyimpulkan sebaliknya. Untuk faktor reputasi 
underwriter semua penelitian menyatakan bahwa faktor ini pengaruhnya besar terhadap tingkat 
underpricing (Febriana, 2008), namun fenomena yang terjadi pada saham Krakatau Steel yang 
menggunakan underwriter yang memiliki reputasi baik, namun ternyata terjadi underpriced yang 
cukup tinggi pada saat IPO cukup menarik untuk dilakukannya penelitian yang lebih lanjut. 
Diharapkan penelitian ini dapat membuktikan bahwa kasus-kasus seperti yang terjadi pada 
Krakatau Steel disebabkan karena faktor-faktor lain yang bukan dikarenakan reputasi
underwriter. 

Berdasarkan paparan di atas, kendati ulasan penelitian-penelitian perihal IPO 
underpricing telah banyak dilakukan para penelitian-penelitian terdahulu, namun penelitian ini 
masih merupakan fenomena  yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang 
dan dari berbagai penelitian yang sudah ada, terlihat penelitian yang tidak selalu konsisten. 
Dengan demikian, masih terdapat banyak kemungkinan eksplorasi yang dapat dilakukan pada 
ranah kajian initial return IPO. Berdasarkan hal inilah, masih perlu dilakukan penelitian kembali 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing seperti reputasi underwriter, company 
size, company age, Return On Equity, dan Presentase saham yang ditawarkan kepada masyarakat 
terhadap  perusahaan-perusahaan yang go public di BEI pada periode  tahun 2012-2015. 

TUJUAN PENELITIAN 
1. Mencari bukti empiris dan menganalisis pengaruh reputasi underwriter terhadap tingkat 

underpricing IPO.  
2. Mencari bukti empiris dan menganalisis pengaruh company size terhadap tingkat 

underpricing IPO.  
3. Mencari bukti empiris dan menganalisis pengaruh company age terhadap tingkat 

underpricing IPO.  
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4. Mencari bukti empiris dan menganalisis pengaruh ROE terhadap tingkat underpricing 
IPO.  

5. Mencari bukti empiris dan menganalisis pengaruh presentase penawaran saham  kepada 
masyarakat terhadap tingkat underpricing IPO.  
 

LANDASAN TEORI 
Intial Public Offering (IPO) 

Initial Public Offering (IPO) merupakan kegiatan penjualan sekuritas kepada masyarakat 
baik perorangan maupun lembaga di pasar perdana. Penawaran umum perdana ini dilalkukan 
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langgeng ketimbang kompetitornya sehingga menawarkan peluang yang lebih besar untuk 
menggarap bisnis baru di masa mendatang. 

 
Underpricing 

Underpricing adalah hasil ketidakpastian harga saham pada pasar perdana. Fenomena 
underpricing terjadi karena adanya mispriced di pasar perdana sebagai akibat adanya 
ketidakseimbangan informasi antara pihak underwriter dengan pihak emiten. 

 
 
 
 

 

Reputasi Underwriter 
Underwriter merupakan pihak perantara antara pihak yang melakukan IPO yaitu emiten 

dan investor, serta salah satu pihak yang bertanggung jawab atas berhasil tidaknya perusahaan 
dalam melakukan IPO. Peranan dari underwriter sangat besar karena underwriter lebih sering 
berpengaruh dengan pasar modal dan mempunyai pengalaman yang lebih dibandingkan dengan 
emiten. Apabila suatu emisi dilakukan oleh underwriter yang mempunyai reputasi yang baik, 
maka kemungkinan akan mendatangkan kesuksesan bagi emiten. 

 
Company Size 

Company size dapat dijadikan sebagai proxy tingkat ketidakpastian saham. Perusahaan 
yang berskala besar cenderung lebih dikenal masyarakat sehingga informasi mengenai prospek 
perusahaan berskala besar lebih mudah diperoleh investor daripada perusahaan berskala kecil. 
Tingkat ketidakpastian yang akan dihadapi oleh calon investor mengenai masa depan perusahaan 
emiten dapat diperkecil apabila informasi yang diperoleh banyak. 

 
Company Age 

Company Age merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan investor dalam 
menanamkan modalnya. Company age menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu betahan 
dan menjadi bukti perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang 
ada dalam perekonomian. 

 

Underpricing = Harga Penutupan H1 dipasar sekunder – Harga Penawaran Perdana 

    Harga Penawaran Perdana 
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Return On Equity (ROE) 
ROE merupakan sebuah rasio yang sering dipergunakan oleh pemegang saham untuk 

menilai kinerja perusahaan. Semakin besar ROE, maka investor akan tertarik membeli saham 
perusahaan IPO karena berharap di kemudian hari akan mendapatkan pengembalian yang besar 
atas penyertaannya. 

 
Presentase Penawaran Saham  

Presentase kepemilikan yang ditahan oleh pemilik menunjukkan adanya informasi yang 
bersifat privat yang khusus hanya dimiliki oleh pemilik. Jika semakin besar tingkat kepemilikan 
saham yang ditahan oleh pemilik perusahaan akan memperkecil tingkat ketidakpastian bagi 
investornya di masa yang akan datang. 

 
METODE PENELITIAN 
Sumber Data Penelitian  

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk cross 
section.Data sekunder bersumber dari perusahaan yang melakukan IPO di BEI pada periode 
2012-2015.  
 
Objek Penelitian 
Semua perusahaan yang melakukan IPO di BEI pada periode 2012-2015 yaitu sebanyak 77 
perusahaan. Terdiri dari: 

o Tahun 2012 : 22 perusahaan  
o Tahun 2013 : 22 perusahaan  
o Tahun 2014 : 20 perusahaan  
o Tahun 2015 : 13 perusahaan  

KERANGKA PEMIKIRAN 
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HIPOTESIS 
H1 : 1 < 0 semakin tinggi reputasi underwriter, tingkat underpricing semakin   rendah.  
H1 : 2 < 0, semakin besar Company Size, tingkat  underpricing semakin kecil. 
H1 : 3   < 0, semakin besar (lama) Company Age, tingkat underpricing semakin kecil. 
H1 : 4 < 0, semakin besar Return On Equity, tingkat underpricing semakin kecil.  
H1 : 5 < 0, semakin tinggi Presentase Penawaran Saham, tingkat underpricing semakin 
rendah 

HASIL PENELITIAN  
UJI NORMALITAS 

HASIL UJI NORMALITAS 

 Nilai signifikansi (p-value) sebesar 0.050035 atau lebih besar dari nilai signifikansi 
(p-value) yang ditetapkan  sebesar 0.05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam 
penelitian ini H0 diterima dan H1 ditolak sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
data ini berdistribusi normal 
 
DETEKSI MULTIKOLINEARITAS 
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 Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat dari kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk 
variabel UNW sebesar 1.078393, SIZELN sebesar 1.009713, AGE sebesar 1.019304, ROE 
sebesar 1.087870, PPS sebesar 1.019881. Karena nilai VIF dari seluruh variabel tidak ada yang 
lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada kelima variabel 
bebas tersebut. 
 
UJI AUTOKORELASI

 Hasil nilai probabilitas chi-square sebesar 0.3608. Hal ini menunjukkan bahwa 
probabilitas > dari 0.05 yang menyebabkan H0 diterima dan H1 ditolak.  Sehingga dalam 
penelitian ini dapat disimpulkan tidak menunjukkan sifat autokorelasi 

UJI HETEROSKESDASTISITAS

 Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas chi-square  sebesar 0.3042 > 0.05. hal ini 
mengakibatkan H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga berdasarkan uji hipotesis, dapat 
disimpulkan bahwa penelitian tidak terdapat masalah heterokedastisitas. 

ANALISIS KETEPATAN BENTUK FUNGSIONAL 
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 Pengujian ketepatan spesifikasi model, dilakukan dengan prosedur Ramsey-Reset 
Test. Nilai prob 0,8790 menunjukkan bahwa model regresi telah dispesifikasikan dengan tepat 

ANALISIS INFERENSI 

 
 

Nilai estimasi koefisien variabel reputasi underwriter sebesar 1.991304 dengan t-statistic 
sebesar 0.351584 dan signifikansi sebesar 0.7262 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa 
reputasi underwriter tidak pengaruh signifikan terhadap  tingkat underpricing saham 
IPO. 
Hasil koefisien variabel  company size sebesar -1.383777 dengan t-statistic sebesar -
2.652719 dan signifikansi sebesar 0.0098 < 0.05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 
yang signifikan variabel company size terhadap tingkat underpricing saham IPO. 
Semakin tinggi company size maka underpricing IPO semakin kecil. 
Hasil koefisien variabel  company age sebesar -1.362948 dengan t-statistic sebesar -
0.420486 dan signifikansi sebesar 0.6754 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa company 
age tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing saham IPO. 
Hasil koefisien regresi variabel ROE sebesar -9.817219 dengan t-statistic sebesar  -
2.065050 dan signifikansi sebesar 0.0425 < 0.05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 
yang signifikan variabel ROE  terhadap  tingkat underpricing saham IPO. Semakin tinggi 
profitabilitas perusahaan maka underpricing semakin kecil. 
Hasil koefisien regresi variabel presentase penawaran saham sebesar 7.207618 dengan t-
statistic sebesar  2.122812  dan signifikansi sebesar 0.0390 < 0.05. Hal ini menunjukkan 
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bahwa variabel presentase penawaran saham kepada masyarakat berpengaruh signifikan 
terhadap  tingkat underpricing saham IPO. 

PEMBAHASAN 
1. Reputasi Underwriter (X1) 

Nilai signifikansi sebesar 0.7262 > 0.05. Dengan demikian reputasi underwriter 
tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing saham IPO. Temuan tidak konsisten 
dengan Sabeni (2010), Sandhiaji (2012), dan Gerianta (2014) yang menyatakan reputasi 
underwriter berpengaruh negatif pada underpricing. Penelitian ini membuktikan bahwa persepsi 
investor belum memperhatikan reputasi underwriter dalam menentukan beli atau tidaknya saham 
IPO.   
 
2. Company Size (X2)

Nilai signifikansi sebesar 0.0098 < 0.05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 
yang signifikan variabel company size terhadap tingkat underpricing saham IPO. Semakin tinggi 
company size maka underpricing IPO semakin kecil. Konsisten dengan Sandhiaji (2012), Yolana 
dan Martani (2013) menambah bukti empiris bahwa comp.size berpengaruh signifikan pada 
tingkat underpricing saham IPO. Hasil penelitian ini membuktikan perusahaan besar umumnya 
lebih dikenal oleh masyarakat daripada perusahaan kecil, hal ini akan mengurangi asimetri 
informasi sehingga akan mengurangi tingkat underpricing. Selain itu total aktiva yang besar akan 
memberikan kesemapatan lebih bagi perusahaan untuk menambah penghasilan atau mengurangi 
risiko ketidakpastian dimasa yang akan datang.
 
3. Company Age (X3)
 Nilai signifikansi sebesar 0.6754 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa company age 
tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing saham IPO. Temuan ini tidak 
konsisten dengan Sabeni (2010) dan Sandhiaji (2012) membuktikan bahwa company age 
berpengaruh negatif pada tingkat underpricing. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa investor  
terhadap comp.age tidak dijadikan patokan dalam melihat kualitas perusahaan. Oleh karena itu 
investor tidak mempertimbangkan comp.age dalam menilai emiten yang melakukan IPO. 

4. ROE (X4) 
 Nilai signifikansi sebesar 0.0425 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROE 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing saham IPO. Semakin tinggi profitabilitas 
perusahaan maka underpricing semakin kecil  Temuan ini konsisten dengan Rosyani dan  Sabeni 
(2010) dan Imam Ghozali (2012) membuktikan bahwa variabel ROE berpengaruh negatif pada 
tingkat underpricing. Hasil penelitian ini membuktikan variabel profitabilitas yang diwakilkan 
dengan ROE diasumsikan sebaga ekspektasi investor atas dana yang ditanamkan pada 
perusahaan yang IPO. 
 
5. Presentase Penawaran Saham (X5) 
 Nilai signifikansi sebesar 0.0390 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
presentase penawaran saham kepada masyarakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
underpricing saham IPO. Temuan ini konsisten Sulistio (2013) membuktikan bahwa terdapat 
pengaruh yang positif antara presentase penawaran saham kepada masyarakat  pada tingkat 
underpricing saham IPO. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar presentase 
penawaran saham kepada masyarakat maka risiko underwriter akan semakin tinggi karena 
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underwriter bertanggung jawab besar terhadap perusahaan, maka berpengaruh pada underpricing 
menjadi tinggi agar saham dapat dengan mudah terserap pasar. 
 
 
KESIMPULAN 
 Tujuan penelitian ini adalah mencari bukti empiris dan menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi tingkat underpricing saham-saham IPO yang diwakili reputasi underwriter, 
comp.size, comp.age, ROE, Presentase Penawaran saham kepada masyarakat periode 2012-2015. 
Dengan periode 78 perusahaan yang mengalami underpricing. 
 Dari kelima variabel independen yang diuji seperti reputasi underwriter, company 
size,company age, ROE dan presentase penawaran saham kepada masyarakat, terdapat tiga 
variabel yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing, yaitu 
variabel company size, ROE, dan presentase penawaran saham kepada masyarakat. Sedangkan 
reputasi underwriter, company age, tidak terbukti adanya pengaruh signifikan pada tingkat
underpricing. 

SARAN 
1. Investor 

 Jika ingin melakukan investasi pada perusahaan yang melakukan IPO, sebaiknya 
mempertimbangkan faktor-faktor yang telah terbukti mempengaruhi tingkat underpricing yaitu 
company size, ROE dan Presentase Penawaran Saham kepada masyarakat. Dengan demikian 
diharapkan dapat mengoptimalkan keuntungan (return) yang diperoleh dan meminimalkan risiko 
atas investasi yang dilakukan.  
 

2. Perusahaan 
 Jika ingin melakukan IPO di masa mendatang, disarankan untuk memperhatikan 
presentase penawaran saham dan ROE, apabila memiliki presentase penawaran saham yang 
tinggi dan kinerja profitabilitas  juga tinggi dalam hal ini diwakili oleh ROE maka perusahaan 
perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum IPO agar tingkat ketidakpastian tidak tinggi 
dan tingkat underpricing yang terjadi dapat diminimalisir. 
 

3. Penelitian yang akan datang  
 Dapat digunakan sampel-sampel penelitian dari periode yang lebih panjang agar 
diharapkan hasil penelitian dapat lebih mewakili keadaan yang sebenarnya.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan, fasilitas dan harga 

terhadap kepuasan konsumen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan menggunakan metode analisis uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, 
persamaan regresi koefsien determinasi (R2), Uji t dan UjiF. Hasil uji validitas dan reabilitas 
menunjukkan bahwa dari semua item pertanyaan dikatakan valid dan realibel. Hasil uji  asumsi 
klasik yang terdiri uji normalitas, uji multikolonearitas, uji heteroskedastisitas dan uji 
autokorelasimenunjukan bahwa data telah memenuhi persyaratan uji asumsi klasik. Hasil 
persamaan regresi  yang terbentu adalah Y4,805 + 0,187 X1 +  0,584 X2 + 0,129 X3danhasilUji t 
sertaUji F menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, fasilitas dan harga mempunyai pengaruh 
signifikan baiksecara parsial maupunbersama-sama terhadap kepuasan konsumen. 

Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Harga, Kepuasan Konsumen

1.1 Latar Belakang 
Transportasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian, khususnya 

perkotaan yang disebabkan pembangunan ekonomi membutuhkan jasa transportasi yang 
memadai. Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat dapat 
berpotensi untuk dikembangkan dengan lebih mudah. Transportasi dalam ruang lingkup ekonomi 
transportasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang senantiasa meningkat 
sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Keberadaan transportasi sebagai pendukung pergerakan 
masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap semakin meningkatnya pertumbuhan dan 
perkembangan suatu kota. Namun perkembangan transportasi sampai saat ini tidak hanya 
memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif, seperti kemacetan, kesemrawutan, dan 
kecelakaan lalu lintas. Meningkatnya mobilitas orang memerlukan sarana dan prasarana 
transportasi yang memadai, aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. Peningkatan 
pendapatan/kapita membuat masyarakat mampu untuk membeli kendaraan seperti sepeda motor 
maupun mobil sebagai sarana transportasi pribadi. Peningkatan perekonomian daerah juga 
menyebabkan kebutuhan akan sarana transportasi lain seperti bus dan truk meningkat. Akibatnya, 
semakin hari jumlah arus lalu lintas dan jenis kendaraan yang menggunakan ruas-ruas jalan 
semakin bertambah. Penelitian ini berisikan keterkaitan transportasi terhadap perekonomian suatu 
kota, serta permasalahan pelayanan transportasi kota terkait kemacetan, angkutan umum vs 
pribadi, dan penyediaan transportasi kota. 
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Tabel 1.1 
Perkembangan Jumlah Kendaraan Menurut Jenis 2012 hingga 2016 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Tingginya perkembangan pelayanan jasa transportasi yang tidak diikuti oleh perkembangan 
sarana prasarana jalan akan memunculkan dampak negatif berupa kemacetan. Oleh karena itu, 
diperlukan manajemen permintaan transportasi sebagai turunan dari sistem manajemen 
transportasi berupa strategi yang merupakan suatu seni untuk mengubah perilaku perjalanan 
(travelbehavior) dalam rangka mengurangi masalah transportasi (Guiliano, 1992). Dalam rangka 
mengubah perilaku perjalanan apabila dilakukan hanya dengan himbauan saja tidak akan efektif, 
harus melalui peraturan yang tegas berupa insentif dan disinsentif dari pemerintah. 

Commuter LineJabodetabek merupakan salah satu transportasi masal yang menghubungkan 
antara jakarta dan kota–kota penyangganya. Commuter Line Jabodetabek sudah hadir selama 92 
tahun, itu artinya pada tahun 2025 nanti Commuter LineJabodetabek akan berusia genap seabad. 
Bisa dibayangkan betapa Commuter LineJabodetabek sudah menjadi bagian hidup dari banyak 
sekali orang. Pada awalnya, rute yang di buka hanya Tanjung Priok – Jatinegara, dan secara 
bertahap sampai tahun 2017 ini elektrifikasi sudah menjangkau sangat jauh, dengan batas-batas 
yaitu Tangerang, Rangkasbitung, Bogor, dan Cikarang. Bahkan seluruh jaringan perkeretaapian 
DKI Jakarta sendiri sudah terlektifikasi. 

Kereta api merupakan salah satu transportasi yang cukup efisien dan efektif, karena mampu 
mengangkut penumpang dalam jumlah yang relatif besar, mempunyai jalur tersendiri sehingga 
tidak mengenal macet serta menggunakan bahan bakar non fosil yang ramah lingkungan. Jepang, 
Cina, Korea Selatan merupakan negara yang mengandalkan jasa transportasi kereta api sebagai 
transportasi massal penghubung antar kota yang efisien dan efektif. penggunaan jasa transportasi 
kereta api perlu dikembangkan dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena 
diharapkan jasa transportasi kereta api akan dapat menjadi pilihan utama bagi pengguna jasa 
transportasi darat di Indonesia. 

Kotler dalam Alma (2007:286), mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu 
cara kerja perusahaan yang berusaha mengadakan perbaikan mutu secara terus-menerus terhadap 
proses, produk dan service yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan menurut Tjiptono (2007), 
kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta 
ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan dapat 
diukur dengan lima dimensi sesuai dengan urutan derajat kepentingan relatifnya, yaitu keandalan, 
jaminan, bukti fisik, empati dan daya tanggap. Pelayanan yang berkualitas berperan penting 
dalam membentuk kepuasan konsumen, selain itu juga erat kaitannya dalam menciptakan 
keuntungan bagi perusahaan. Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 
maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan akan semakin tinggi. 

Jenis
Kendaraan 

Tahun 
2012 2013 2014 2015 2016 

Mobil 
Penumpang 10.432.259 11.484.514 12.599.038 13.480.973 14.580.666 

Mobil Bus 2.273.821 2.286.309 2.398.846 2.420.917 2.486.898 
Mobil Barang 5.286.061 5.615.494 6.235.136 6.611.028 7.063.433 
Sepeda Motor 76.381.183 84.732.652 92.976.240 98.881.267 129.281.079 
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investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
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Fasilitas merupakan segala sesuatu yang sengaja disediakan oleh penyedia jasa untuk 
dipakai serta dinikmati oleh konsumen yang bertujuan memberikan tingkat kepuasan yang 
maksimal. Fasilitas merupakan segala sesutau yang bersifat peralatan fisik yang disediakan oleh 
pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen (Kotler, 2009: 45). Fasilitas adalah 
dimana kebutuhan dan harapan pelanggan, baik yang bersifat fisik maupun psikologis untuk 
memberikan kenyamanan. Salah satu pendukungfasilitas dengan bentuk fasilitas fisik organisasi 
yang digunakan sebagai alat komunikasi pelayanan terhadap konsumen. Perlengkapan-
perlengkapan fisik untuk memberikan kemudahan kepada para pelanggan dalam 
melaksanakanaktivitas-aktivitasnya atau kegiatan-kegiatannya, Sehingga kebutuhan pelanggan 
dapat terpenuhi. Segala fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, kelengkapan, desain interior dan 
eksterior serta kebersihan fasilitas harus diperhatikan terutama yang berkaitan erat dengan apa 
yang dirasakan atau didapat konsumen secara langsung. 

Menurut Lupiyoadi (2011:61) strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam 
pemberian value kepada konsumen dan mempengaruhi image produk, serta keputusan konsumen 
untuk membeli.Harga juga berhubungan dengan pendapatan dan turut mempengaruhi supplay
atau marketingchannels.Akan tetapi, yang paling penting adalah keputusan dalam harga harus 
konsisten dengan strategi pemasaran secara keseluruhan.Harga merupakan sejumlah nilai yang 
konsumen tukarkan untuk sejumlah manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang 
atau jasa.Harga dilihat dari sudut pandang konsumen, seringkali digunakan sebagai indikator nilai 
bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yamg dirasakan atas suatu barang atau 
jasa. Nilai dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga.

Menurut Danang Sunyoto (2013:35) definisi kepuasan konsumen/pelanggan adalah tingkat 
kepuasan seseorang setelah membandingkan (kinerja atau hasil) yang dirasakan dibandingkan 
dengan harapannya. Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 
dengan harapan. Konsumen bisa memahami salah satu dari tiga tingkat kepuasan umum yaitu 
kalau kinerja di bawah harapan, konsumen akan merasa kecewa, tetapi kinerja sesuai dengan 
harapan pelanggan akan merasa puas dan bila kinerja bisa melebihi harapan maka pelanggan 
akan merasa sangat puas senang atau sangat gembira.Sedangkan kepuasan dan 
ketidakpuasanpelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian 
(disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang 
dirasakan setelah pemakainya. Tingkat kepuasan konsumen yang satu dengan yang lain memang 
cenderung berbeda. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor seperti umur, pekerjaan, 
pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat ekonomi, budaya, sikap mental 
dan kepribadian. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 
dirasakan dengan harapan. 

Untuk bisa menjadi pilihan utama dalam jasa layanan transportasi maka jasa layanan 
transportasi kereta api harus mampu memberikan kepuasan yang maksimun terhadap 
penggunanya. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif kepuasan konsumen merupakan 
kunci dalam menciptakan loyalitas konsumen. Layanan jasa transportasi kereta api yang mampu 
memberikan kepuasan terhadap penggunanya maka pengguna dari kendaraan pribadi dan 
kendaraan lain akan beralih ke jasa transportasi kereta api dan hal ini akan berkontribusi pada 
pengurangan kemacetan. 

Jumlah penumpang Commmuterline pada tahun 2012 sekitar 134 088 juta orang di tahun 
2013 meningkat menjadi sekitar 158483 juta orang, lalu di tahun 2014 meningkat cukup tinggi 
sekitar 208496 juta orang dan tahun 2015meningkat  sebesar 257531 juta orang dan 2016 terus 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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2.1 Kajian Pustaka 
2.1.1 Kualitas Pelayanan 

Pelayanan dikatakan berkualitas apabila kinerja pelayanan dapat memenuhi harapan 
pelanggandengan demikian ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu 
pelayanan yang diharapkan (expectation) dan pelayanan yang diterima (performance). Apabila 
performance dari pelayanan sesuai dengan expectation, maka kualitas pelayanan dipersepsikan 
baik oleh pelanggan apabila performance dari pelayanan melampaui expectation, maka kualitas 
pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya, apabila performance dari 
pelayanan lebih rendah dari expectation, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Jadi, baik 
atau buruk kualitas pelayanan suatu perusahaan tergantung pada kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. 

Menurut Tjiptono (2010:260) menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan tingkat 
keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi 
keinginan konsumen. Berdasarkan pendapat diatas maka kualitas jasa dapat diartikan sebagai 
bentuk antara kesesuaian antara pelayanan yang diberikan perusahaan dengan tingkat harapan 
yang diinginkan konsumen. Pelayanan secara spesifik harus memperlihatkan kebutuhan dan 
keinginan konsumen karena jasa yang dirasakan langsung oleh konsumen akan segera mendapat 
penilaian sesuai atau tidak sesuai dengan harapan dan penilaian konsumen. Payne (2010:275) 
mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai kemampuan sebuah organisasi memberikan pelayanan 
untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Ibrahim (2008:22), kualitas pelayanan 
merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 
lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan 
publik tersebut.  

2.1.2 Fasilitas 
Fasilitas adalah segala sesuatu baik benda maupun jasa yang menyertai pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan baik perusahaan jasa, dagang maupun perusahaan industri. Definisi 
fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat memudahkan serta 
memperlancar pelaksanaan suatu tertentu (Sam : 2012). Fasilitas merupakan segala sesuatu yang 
sengaja disediakan oleh penyedia jasa untuk dipakai serta dinikmati oleh konsumen yang 
bertujuan memberikan tingkat kepuasan yang maksimal. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang 
bersifat peralatan fisik yang disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan 
konsumen (Kotler, 2009: 45). Sedangkan Menurut Lupioadi (2008: 148),fasilitas merupakan 
penampilan, kemampuan sarana prasarana dan keadaan lingkungan sekitarnya dalam 
menunjukkan eksistensinya kepada eksternal yang meliputi fasilitas fisik (gedung) perlengkapan 
dan peralatan. Yang termasuk fasilitas dapat berupa alat, benda-benda, perlengkapan, uang, ruang 
tempat kerja. 

2.1.3 Harga
Harga dilihat dari sudut pandang konsumen, seringkali digunakan sebagai indikator nilai 

jika harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai 
dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga.Kotler 
(2008:519), mengemukakan bahwa harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran 
yang menghasilkan pendapatan, sedangakanelemen-elemen lainnya menimbulkan biaya. Menurut 
Laksana (2008:105), harga adalah jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar berbagai 
kombinasi produk dan jasa. Daryanto (2013:62) mendefinisikan harga adalah jumlah uang yang 
ditagihkan untuk suatu produk atau sejumlah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat 
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memiliki atau menggunakan produk.Menurut Swastha (2010:54) mengatakan bahwa harga 
adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. 

2.1.4    Kepuasan Konsumen 
Menurut Danang Sunyoto (2013:35), kepuasan konsumen/pelanggan adalah tingkat 

kepuasan seseorang setelah membandingkan (kinerja atau hasil) yang dirasakan dibandingkan 
dengan harapannya. Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 
dengan harapan. konsumen bisa memahami salah satu dari tiga tingkat kepuasan umum yaitu 
kalau kinerja di bawah harapan, konsumen akan merasa kecewa, tetapi kinerja sesuai dengan 
harapan pelanggan akan merasa puas dan bila kinerja bisa melebihi harapan maka pelanggan 
akan merasa sangat puas senang atau sangat gembira. Menurut Kotler dalam buku Sunyoto 
(2013) kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan (kinerja 
atau hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Konsumen dapat mengalami salah 
satu dari tiga tingkat kepuasan umum yaitu kalau kinerja di bawah harapan, konsumen akan 
merasa kecewa tetapi jika kinerja sesuai dengan harapan pelanggan akan merasa puas dan apa 
bila kinerja bisa melebihi harapan maka pelanggan akan merasakan sangat puas senang atau 
gembira. Menurut jurnal Tjiptono (2009: 146) mengemukakan, bahwa Kepuasan pelanggan 
merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan 
hasil sama atau melampaui harapan pelanggan. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1  
Kerangka Penelitian 

 Variabel Independen   Variabel Dependen 
      

H1

          H2 
H4

          H3 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, produk/jasa yang ditawarkan 
haruslahberkualitas. Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dapat mendongkrak 
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penjualan jasa dan menciptakan keunggulan tersendiri dibandingkan pesaing. Kualitas harus 
dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan.

Fasilitas adalah segala sesuatu baik benda maupun jasa yang menyertai pelayanan yang 
diberikan oleh perusahaan baik perusahaan jasa, dagang maupun perusahaan industri. Fasilitas 
dapat juga diartikan sebagai sarana dan prasarana yang tersedia dilingkungan maupun didalam 
kantor perusahaan,dimaksudkan untuk memberikan pelayanan maksimal agar konsumen atau 
pelanggan merasakan nyaman dan puas. 

Harga salah satu variabel yang dapat dikendalikan dan menentukan diterima atau tidaknya 
suatu jasa oleh konsumen. Harga tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Hal ini 
dapat dibandingkan dengan harga produk serupa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan 
lain. Dalam menerapkan harga produk barang atau jasa, perusahaan pun harus senantiasa 
memperhatikan sejauh mana harapan konsumen terhadap manfaat/jasa yang diterima oleh 
konsumen. 

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, PT KAI Commuter 
Jabodetabek telah melakukan beberapa perbaikan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan 
konsumen diantaranya yaitu menambah gerbong kereta, menambah jumlah jadwal 
pemberangkatan kereta, menyediakan gerbong khusus wanita, menerbitkan e-ticketing,
menambah petugas kereta, perluasan kawasan parkir, renovasi toilet dan mushola, penggusuran 
kios-kios untuk memperluas peron stasiun, serta perpanjangan peron stasiun. 

Commuterline Jabodetabek untuk saat ini banyak di minati masyarakat untuk berpergian 
dengan kualitas yang baik, fasilitas yang sangat memadai dan harga yang terjangkau yang 
membuat para konsumen merasa puas untuk menggunakan transportasiCommuter Line. 

2.3 Hipotesis 
Ha1 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen. 
Ho1 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen. 
Ha2 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara fasilitas terhadap kepuasan 

konsumen. 
Ho2 :  Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara fasilitas terhadap kepuasan 

konsumen. 
Ha3 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara harga terhadap kepuasan konsumen. 
Ho3 :  Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara harga terhadap kepuasan 

konsumen. 
Ha4 :  Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan, fasilitas dan 

harga terhadap kepuasan konsumen 
Ho4 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan, fasilitas 

dan harga terhadap kepuasan konsumen. 

3.1 MetodePenelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil data pada PT. Kereta Commuter 

Indonesia, dengan lokasi penelitian di PT.KAI Commuter Line Jakarta Kota - Bogor. 
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3.2    Populasidan Sampel 
Populasi juga bisa dikatakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dari survai dilakukan di KRL Commuter Line 
Jabodetabek tahun 2017 di bulan Januari sebesar 24.185 pengguna yang akan di bagi selama 1 
bulan. Dengan jumlah pelanggan Commuter LineJabodetabek tahun 2017 bulan Januari sebesar 
24.185 pengguna yang akan di bagi selama 1 bulan hasinya menjadi 806,166 dibulatkan menjadi 
807

    = 99,876 (dibulatkan menjadi 100) 
 Jadi, dapat disimpulkan dari perhitungan diatas, sampel yang akan diteliti sebanyak 100 
orang. 

3.3 Variabel dan Pengukuran 
 Variabel bebas (DependentVariable), yaitu variabel X dalam penelitian ini variabel X ada 

tiga, yaitu X1 = kualitas pelayanan, X2 = fasilitas, dan X3 = hargadan variabel tidak bebas 
(Independent Variable), yaitu variabel Y dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kepuasan konsumen. 

3.4 Analisis Data 
Pertama dengan uji validitas dan realibilitas, kemudian uji asumsi klasik, analisis regresi 

linear berganda, korelasi, determinasi dan uji t serta uji F. 

4    Hasil Penelitian 
4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Kriteria yang digunakan adalah melakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r 
hitung dengan r tabel.

Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif maka valid. Karena dalam penelitian 
ini terdapat 100 responden dengan batas standar eror adalah 10% maka r tabelnya adalah sebesar 
0,1654. Seluruh item pertanyaan pada hasil kuesioner seluruhnya valid karena r hitung lebih 
besar dari r tabel.  

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang dari waktu ke waktu terhadap 
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel 
jika memiliki CronbachAlpha lebih besar dari 0,600. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat 
pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 
Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel CronbachAlpha Keterangan 

Kualitas Pelayanan 0,734 Reliabel 

Fasilitas 0,727 Reliabel 

Harga 0,734 Reliabel 

Kepuasan Konsumen 0,729 Reliabel 

 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 18 No. 2 Januari 2019] 

ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE 
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN 
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA 

SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016 
  
 

Vivi Jayanti 
Yustinus Rawi Dandono 

Dosen STIE Bhakti Pembangunan 
 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 

104-111



Berdasarkan tabel 4.1 di atas Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua 
variabel mempunyai koefisien CronbachAlpha yang cukup besar yaitu di atas 0,600 sehingga 
dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel 
sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak 
digunakan sebagai alat ukur. 

4.2 Uji Asumsi Klasik
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan 

variabel terikat keduanya terdistribusikan secara normal atau tidak. Normalitas data dalam 
penelitian dilihat dengan cara memperhatikan titik-titik pada Normal P-Plot Of Regression 
Standardized Residual dari variabel terikat. 

Persyaratan dari uji normalitas adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data 
menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak 
memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.1 
Hasil Pengujian Normalitas 

Berdasarkan gambar 4.1 tersebut di atas didapatkan hasil bahwa semua data terdistribusi 
secara normal karena penyebaran data berada di sekitar garis normal. 
 Multikolinearitas untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen. 
Sedangkan model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat problem 
multikolinearitas yang tidak terdapat korelasi antar variabel independennya atau tidak 
berhubungan secara sempurna antar variabel independen.Metode yang akan digunakan untuk 
melihat adanya multikolinigaritas dalam penelitian kali ini adalah dengan melihat besaran nilai 
tolerance dan nilai VarianceInflationFactor (VIF). Nilai tolerance digunakan untuk mengukur 
variabilitas variabel yang dipilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen 
lainnya.Nilai tolerance dan nilai VarianceInflationFator (VIF) berbanding terbalik dengan kata 
lain yaitu jika nilai tolerance tinggi maka nilai VarianceInflationFator (VIF) akan rendah. Nilai 
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yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikoloniaritas adalah nilai tolerancevalue> 0,10 dan 
nilai VarianceInflationFator (VIF) < 10. 

Tabel 4.2 
Uji Multikolinearitas 

Dari data diatas Tabel 4.2 ini disimpulkan bahwa X1 Kualitas Pelayanan tidak terjadi 
multikolonearitas dikarenakan nilai Tollerance 0,634 lebih besar dari 0,10. Dan X2 Fasilitas tidak 
terjadi multikolonearitas dikarenakan nilai Tollerance 0,621 lebih besar dari 0,10. Dan X3 Harga 
tidak terjadi multikolonearitas dikarenakan nilai Tollerance 0,849 lebih besar dari 0,10. 

Dari data diatas ini disimpulkan bahwa X1 Kualitas Pelayanan tidak terjadi 
multikolinearitas dikarenakan nilai VIF 1,578 lebih kecil dari 10,00. Dan X2 Fasilitas tidak 
terjadi multikolonearitas dikarenakan nilai VIF 1,610 lebih kecil dari 10,00. Dan X3 Harga tidak 
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Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji Autokorelasi adalah keadaan pada model regresi ada korelasi antara residual pada 
periode t dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah tidak 
terdapat masalah autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 
Model pegujian ini dapat di uji dengan menggunakkan uji DurbinWatson (DW test). 

                                            

Model
CollinearityStatistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 

KualitasPelayanan ,642 ,308 ,167 ,634 1,578 
Fasilitas ,825 ,705 ,511 ,621 1,610 
Harga ,449 ,256 ,136 ,849 1,177 
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tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
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PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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     Tabel 4.3 
                                           Uji Autokorelasi 

                                                   Model Summaryb

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Durbin-Watson 
1 ,858a ,736 ,727 1,761

Sumber : Hasil pengolahan data spss versi 22.0 

Dari nilai tabel pada tingkat signifikansi 10% jumlah sampel 100 (n) dan  jumlah variabel 
independen 3 (k=3), nilai DurbinWatson (DW Statistik) dari hasil analisis regresi sebesar 1,761 
dapat dilihat pada tabel 4.11 diatas. Dengan demikian nilai DurbinWatson tersebut(1,604 < 1,761 
< 2,239), sehingga dapat dipastikan bahwa model regresi linier berganda tersebut tidak terjadi 
gejala autokorelasi. 

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.4 
Uji Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresinya adalah 
Y = 4,805 + 0,187 X1 +  0,584 X2 + 0,129 X3 
Keterangan : Y = Kepuasan Konsumen 
  X1 = Kualitas Pelayanan 
  X2 = Fasilitas 
  X3 = Harga 

4.4 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 
Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi (p=value). Jika taraf signifikansi 

yang dihasilkan dari perhitungan di bawah 0,1 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf 
signifikansi hasil hitung lebih besar dari 0,1 maka hipotesis ditolak. 

Coefficientsa

Model

UnstandardizedCoefficients 
StandardizedC

oefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,805 2,515 1,911 ,059

KualitasPelayanan ,187 ,059 ,209 3,176 ,002
Fasilitas ,584 ,060 ,648 9,734 ,000
Harga ,129 ,050 ,148 2,597 ,011
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Tabel 4.5 
Hasil Analisa Uji T Secara Parsial 

Coefficientsa

Model

UnstandardizedCoefficients 
StandardizedC

oefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,805 2,515 1,911 ,059

KualitasPelayanan ,187 ,059 ,209 3,176 ,002
Fasilitas ,584 ,060 ,648 9,734 ,000
Harga ,129 ,050 ,148 2,597 ,011

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis kualitas pelayanan menunjukkan t 
hitung sebesar 3,176 dengan taraf signifikansi 0,002. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 
0,1 yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima Ha. Dengan 
demikian, ini berarti bahwa hipotesis H1 “kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif 
terhadap kepuasan konsumen” diterima. Saat ini Commuter Line Jabodetabek sudah memberikan 
kualitas pelayanan yang baik bagi pengguna Commuter Line petugas yang ramah dan sopan. 
Informasi yang jelas dan petugas pun cepat dalam menanggapi keluhan konsumen. 

Hasil pengujian hipotesis fasilitas menunjukkan nilai t hitung sebesar 9.734 dengan taraf 
signifikansi 0,000. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,1 yang berarti bahwa hipotesis 
dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima Ha. Dengan demikian, ini berarti bahwa hipotesis 
H2 “fasilitas mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen” diterima. Fasilitas yang 
ada di Commuter Line saat ini sangat memadai, tempat menunggu yang nyaman, sudah ada lift 
dan eskalator, kebersihan di dalam gerbong kereta dan di setiap stasiun sudah ada toilet dan 
musholla. 

Sedangkan hasil pengujian hipotesis harga menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,597 
dengan taraf signifikansi 0,01. Taraf signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,1 yang berarti bahwa 
hipotesis dalam penelitian ini menolak H0 dan menerima Ha. Dengan demikian, ini berarti bahwa 
hipotesis H3 “harga mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen” diterima. Harga 
Commuter Line termasuk harga yang terjangkau dibandingkan dengan transportasi lainnya, harga 
nya pun sesuai dengan kualitas pelayanan dan fasilitas yang ada di Commuter Line.

4.5 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 
Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama diuji dengan menggunakan 

uji F. Hasil perhitungan regresi secara simultan diperoleh sebagai berikut 

Tabel 4.6 
Hasil Analisa Uji F Secara Simultan 

ANOVAa

Model Sum ofSquares Df MeanSquare F Sig. 
1 Regression 777,941 3 259,314 89,003 ,000b

Residual 279,699 96 2,914
Total 1057,640 99
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Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung = 89,003. Ini berarti bahwa F hitung 
lebih besar dari F tabel sebesar 2,14dan probability sebesar 0,000,  berarti bahwa hipotesis yang 
menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel kualitas pelayanan, fasilitas, dan harga 
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

5. Kesimpulan 
a. Terdapat signifikansi antara pengaruh kualitas pelayananterhadap kepuasan konsumen PT 

Kereta Commuter Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan yang telah 
dilakukan pada uji hipotesis secara parsial (Uji t) diperoleh nilai thitungyang 
lebihbesardarittabeldengan taraf signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,1,sehingga Ha
diterima dan H0 ditolak. 

b. Hasil perhitungan yang telah dilakukan pada uji hipotesis secara parsial (Uji t) diperoleh nilai 
t hitung sebesar 9,734 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000, hasil tersebut lebih kecil dari 0,1 
yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima Ha dan menolak 
H0sehinggasecara statistik membuktikan bahwa fasilitas berpengaruh positif terhadap 
kepuasan konsumen. 

c. Hasil perhitungan yang telah dilakukan pada uji hipotesis secara parsial (Uji t) diperoleh nilai 
t hitung sebesar 2,597 dengan taraf signifikansi sebesar 0,011, hasil tersebut lebih kecil dari 0,1 
yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima Ha dan menolak H0, dan 
membuktikan bahwa harga berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

d. Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh kualitas pelayanan, fasilitas dan harga 
terhadap kepuasan konsumen PT.Kereta Commuter Indonesia, secara bersama-sama. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis H1, H2 dan H3 secara bersama-sama melalui uji 
hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 89,003 > F tabel
2,14  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Ini berarti bahwa F hitung lebih besar dari F tabel
dan hasil signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,1. 

5.2 Saran 
a. Kualitas Pelayanan adalah salah satu pelayanan yang baik, yang di berikan terhadap 

pengguna Commuter Line Jabodetabek, untuk itu petugas harus meningkatkan kualitas 
pelayanan, agar  para pengguna Commuter Line merasa puas menggunakan jasa transportasi 
Commuter Line.

b. Fasilitas yang memadaisangat penting bagi para pengguna Commuer Line oleh karena itu 
Commuter Line harus memberikan fasilitas yang memadai agar pengguna merasa puas 
dengan fasilitas yang ada di Commute Line.

c. Harga akan menjadi pertimbangan yang cukup penting bagi konsumenn, harga tersebut 
dihubungkan dengan manfaat yamg dirasakan. Harga Commuter Line termasuk harga 
terjangkau dengan begitu konsumen merasa puas menggunakan jasa transportasi Commuter
Line.
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ABSTRAKSI 
Pada dasarnya bicara tentang Kepemimpinan (leadership) erupakan cara yang dilakukan 

oleh seorang pemimpin (leader) dalam berupaya untuk mengarahkan, mendorong, dan mengatur 
berbagai unsur yang terdapat dalam organisasi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai 
dengan menghasilkan kinerja pegawai yang semaksimal mungkin. Dalam upaya mencapai tujuan 
tersebut pemimpin akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan dorongan dan 
semangat kerja kepada para  karyawan, agar tujuan yang di rencanakan secara bersama dapat 
mencapai. Upaya dorongan dan semangat kerja bisa dilakukan juga oleh pemimpin dengan 
memberikan promosi jabatan bagi karyawan yang berprestasi agar tercipta kepuasan kerja 
karyawan, atau dengan memberikan kompensasi, sehingga karyawan memiliki kepuasan kerja 
maupun semangat kerja yang tinggi untuk mencapai suatu target. Kepuasan kerja adalah keadaan 
emosional karyawan di mana terjadi atau pun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja 
karyawan dari perusahaan/organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan 
oleh karyawan yang bersangkutan. Analisa ini dilakukan dengan pendekatan yang dilakukan pada 
perusahaan XX. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode analisa regresi 
berganda dan menggunakan koefisien determinasi uji F dan uji T untuk melakukan pengujian 
hipotesis. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 50 responden 
karyawan pada  Perusahaan XX. Dari ketiga variabel independen yang diuji secara individual, 
tipe kepemimpinan yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah 
tipe pemimpin Otoriter (X2).

Kata kunci : Tipe kepemimpinan paternalistis, ororiter, partisan,dan Kepuasan kerja karyawan 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan dituntut dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki seoptimal 
mungkin, dalam arti perusahaan harus dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui 
pengelolaan dan pengkoordinasian sumber daya manusia secara efektif dan efisien agar dapat 
bersaing dengan para kompetitor. Sumber daya manusia yang ada di perusahaan salah satunya 
adalah karyawan atau pegawai. 

Karyawan atau pegawai yang dapat dikelola dengan baik dan benar oleh perusahaan akan
memberikan keuntungan terhadap perusahaan seperti misalnya visi dan misi perusahaan
tercapai dengan baik, memperoleh keuntungan finansial sesuai target, serta pangsa pasar
perusahaan meningkat dibandingkan dengan para pesaingnya. Namun sebaliknya, apabila
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saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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perusahaan salah dalam mengelola dan mengarahkan karyawan, maka salah satu akibat yang
terjadi adalah kinerja karyawan kurang maksimal dan optimal.

Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (leader), 
dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur semua unsur-unsur didalam suatu organisasi 
untuk mewujudkan suatu tujuan yang akan dicapai, sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang 
maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau 
pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. 

Untuk meraih tujuan tersebut harus di upayakan bagaimana cara seorang pemimpin dapat 
memberikan dorongan semangat kerja kepada karyawan, agar sasaran maupun tujuan yang di 
rencanakan secara bersama dapat mencapai target. Selain itu, pemimpin dapat memberikan 
promosi jabatan bagi karyawan yang berprestasi agar, terciptanya kepuasan kerja karyawan. 

Selain memberikan promosi jabatan, seorang pemimpin harus memikirkan kesenangan 
terhadap karyawannya dengan memberikan gaji/upah yang sesuai, kemudian memberikan 
tunjangan setiap tahun, dan memberikan cuti. Dengan memberikan kompensasi tersebut 
karyawan akan memiliki kepuasan kerja maupun semangat kerja yang tinggi untuk mencapai 
suatu target. 

Dengan demikian, untuk menjadi pemimpin (leader) harus memiliki ambisi, tanggung 
jawab, mempunyai semangat yang tinggi untuk memberikan motivasi terhadap karyawan, 
kecerdasan, kedewasaan, keluasan hubungan sosial, dan berani dalam mengambil keputusan. 
Agar yang direncanakan oleh perusahaan tersebut dapat terealisasikan. 

Rumusan Masalah 
Adapun untuk menjawab permasalahan bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen pada bank 
Mandiri Cipulir, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tipe kepemimpinan paternalitas

terhadap kepuasan kerja karyawan pada Perusahaan XX secara parsial?
2. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tipe kepemimpinan otoriter terhadap

kepuasan kerja karyawan pada Perusahaan XX secara parsial?
3. Apakah tedapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tipe kepemimpinan partisan terhadap

kepuasan kerja karyawan pada Perusahaan XX secara parsial?
4. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tipe kepemimpinan paternalitas,

otoriter, dan partisan terdapat kepuasan kerja karyawan pada perusahaan XX secara simultan?

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan 
memberikan bukti empiris  mengenai  pengaruh tipe kepemimpinan paternalistis, otoriter dan 
partisan  terhadap kepuasan kerja karyawan pada perusahaan XX. Berdasarkan latar belakang dan 
rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan: 
1. Untuk mengetahui pengaruh tipe kepemimpinan paternalistis terhadap kepuasan kerja karyawan

secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh tipe kepemimpinan otoriter terhadap kepuasan kerja karyawan secara

parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh tipe kepemimpinan partisan terhadap kepuasan kerja karyawan secara

parsial.
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4. Untuk mengetahui pengaruh tipe kepemimpinan paternalistis, otoriter dan partisan terhadap
kepuasan kerja karyawan secara simultan.

LANDASAN TEORI 
Kepemimpinan adalah kualitas kemampuan pribadi yang dimiliki seseorang untuk 

menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Siagian (2003:2), 
keberhasilan suatu organisasi baik secara keseluruhan maupun kelompok dalam suatu organisasi 
tertentu sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan organisasi tersebut. Pemimpin adalah 
seseorang yang memiliki kelebihan berupa kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan dapat 
diartikan sebagai kemampuan untuk mendorong sejumlah orang agar bekerja sama dalam 
melaksanakan kegiatan yang terarah pada tujuan yang sama. 

Menurut Stogdill (dalam Yukl, 1998:2), kepemimpinan didefinisikan dalam kaitan dengan 
ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola interaksi, hubungan peran, tempat 
pada suatu posisi administrasi serta persepsi orang lain. Winardi (1996:47) mengemukakan 
bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan  yang melekat pada seseorang yang 
memimpin, tergantung dari macam-macam faktor, baik intern maupun ekstern. Adakalanya 
pemimpin menonjol pada satu permasalahan namun memudar pada permasalahn yang lain. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002:10): “manajemen sumber daya manusia adalah ilmu 
dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 
terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”. Menurut Gary Dessler (2004:2) 
“manajemen sumber daya manusia adlah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan 
kompenisasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan dan 
keamanan, serta masalah keadilan”.   
 
Pengertian Kepemimpinan 
a. Kepemimpinan telah didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda oleh berbagai orang 

yang berbeda. (T.Hani Handoko, 2000 : 294) 
b. Kepemimpinan adalah cara atau gaya seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, 

agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. 
(Hasibuan, 2000 : 167) 

c. Kepemimpinan adalah aktifitas mempengaruhi perilaku orang lain baik secara individu 
maupun kelompok agar melakukan aktivitas dalam usaha mencapai tujuan dalam situasi 
tertentu.  

 (Ulbert Silalahi, 2002 : 184) 
d. Kepemimpinan adalah keseluruhan aktifitas atau tindakan untuk mempengaruhi serta 

menggiatkan orang-orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. (Terry, 2006 : 160) 
e. Kepemimpinan adalah seni kemampuan mempengaruhi perilaku manusia dan kemampuan 

untuk mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar perilaku mereka sesuai dengan 
perilaku yang diinginkan oleh pimpinan. (Yayat M.Herujito, 2004 : 179) 

 
Tipe-tipe Kepemimpinan 
a. Tipe pemimpin pribadi, pemimpin yang tergolong tipe ini mempunyai hubungan langsung 

dengan para pegawainya. Kepemimpinan semacam ini biasanya sangat efektif  didalam 
usaha apa pun baik kecil maupun besar. 

b. Tipe pemimpin non-pribadi, tipe pemimpin semacam ini hubungannya dengan para 
pegawainya sama sekali kurang atau berjalan tidak langsung, karena kepemimpinan yang 
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dilakukan melalui cara-cara yang personal seperti perintah-perintah tertulis, keputusan-
keputusan, pengamanan-pengamanan yang mengandung adanya bimbingan, rencana panji 
dan sumpah. 

c. Tipe pemimpin otoriter, suatu bentuk kepemimpinan yang mempunyai karakteristik negatif 
dan sangat egois terhadap para bawahan. 

d. Tipe pemimpin demokratis, dalam tipe kepemimpinan demokratis golongan pelaksana 
berpartisipasi penuh dalam mencapai tujuan organisasi tanpa ada rasa paksaan, disamping itu 
turut mengembangkan pemikiran-pemikiran dalam menentukan dan atau memutuskan 
metode-metode yang terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan atau dengan pengertian lain. 

e. Tipe kepemimpinan paternalitas (kebapaan), suatu tipe pemimpin yang bersifat seperti 
bapak yaitu sebagai pendidik, pengasuh, pembimbing, penasihat, tukang memerintah dan 
kurang mau menerima pendapat pengikutnya. 

f. Tipe pemimpin alamiah, tipe kepemimpinan yang terbentuk tanpa ada yang mengangkat 
atau dengan kata lain kepemimpinan yang terjadi secara spontan yaitu atas dukungan dari 
para pengikut-pengikutnya. 

g. Tipe pemimpin militeristis, model kepemimpinan yang kaku karena dalam mengarahkan 
pengikut-pengikutnya selalu bergantung pada pangkat dan jabatannya, senang kepada 
formalitas yang berlebihan dan tidak mau dikritik, menggemari atau menyukai upacara-
upacara dan penghormatan yang berlebihan. 

h. Tipe kepemimpinan kharismatis, mempunyai daya tarik yang amat besar terhadap 
pengikut-pengikutnya, seakan-akan dalam diri pemimpin tersebut terdapat suatu kekuatan 
yang luar biasa sehingga dalam waktu singkat banyak pengikutnya, dan pengikutnya tersebut 
tidak mengerti mengapa mereka terbius untuk mengikutnya. 

i. Tipe pemimpin yang terbuka, tipe kepemimpinan ini corak hampir sama dengan tipe 
kepemimpinan demokratis, namun perbedaanya terletak dalam pengambilan keputusan, 
dimana dalam hal ini keputusan berada ditangan pemimpin. 

j. Tipe pemimpin konservatif, dalam kepemimpinan ini diharapkan seorang pemimpin dapat 
memperjuangkan hal-hal yang sudah lewat dan dapat pula memperjuangkan hal-hal baru dan 
perubahan sosial. 

k. Tipe pemimpin partisan, suatu corak kepemimpinan yang memihak, selalu pro dan kontra 
terhadap sesuatu. Pertimbangan dalam memihak demi kepentingan kelompoknya. 

l. Tipe pemimpin yang bertahan dan serba terima, suatu tipe kepemimpinan yang 
mempunyai kepercayaan penuh terhadap pembantu-pembantu atau penasihat-penasihatnya. 
Dia lebih suka menerima yang dianggap baik dari orang kepercayaannya. 

m. Tipe pemimpin yang serba menimbun, corak kepemimpinan sejenis ini sifatnya tertutup, 
kurang menerima hal-hal baru dan menganggap dirinya selalu yang benar, tidak 
menginginkan adanya kaderasi takut “dilangkahi” atau digeser. 

n. Tipe pemimpin menyerang atau mengisap, corak kepemimpinan jenis berpedoman 
terhadap perasaannya bahwa sumber segala kebaikan berada dari luar yaitu dengan merebut 
dari orang lain dengan jalan kekerasan bila perlu dengan cara tipu msulihat. 

o. Tipe pemimpin marketing, suatu corak kepemimpinan yang selalu berorientasi ke masa 
depan organisasi yaitu dengan selalu meningkatkan kemampuan atau dengan kata lain 
memperlakukan dirinya sebagai barang dagangan. 

p. Tipe pemimpin produktif, suatu tipe pemimpin yang produktif dimana segala kecerdasan, 
kecakapan, dan kekuatannya diberikan kepada organisasi yang dipimpinnya hingga menjadi 
kenyataan. 
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Pengertian Kepuasan kerja karyawan 
1. Kepuasan kerja (job statisfaction) merupakan seperangkat perasaan pegawai tentang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan pekerjaan mereka. (Davis, 2002 : 105) 
2. Kepuasan kerja menyatakan bahwa “kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum seorang 

individu terhadap pekerjaannya”. (Robbins, 2001 : 179). 
3. Kepuasan kerja adalah penilaian atau cerminan dari perasaan pekerja terhadap kerjaannya 

dan akan tampak dalam sikap positif pekerja atas segala sesuatu yang dihadapi lingkungan 
kerjanya dan terhadap pekerjaannya.  (Toni Setiawan, Manajemen Sumber Daya Manusia : 
Kinerja, Motivasi, Kepuasan Kerja dan Produktivitas, hal 164 : 2012). 

Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan uraian dari yang diawali dari latarbelakang masalah, rumusan masalah serta 
landasan teori, secara menyeluruh dapat dirangkum dalam kerangka pemikiran berikut: 

    

 
 
 
METODE PENELITIAN 
Identifikasi variabel 
a.  Adapun yang merupakan variabel bebas (X) adalah gaya kepemimpinan dengan sub-sub 

variabel: 
 (X1) Tipe pemimpin paternalitas 
 (X2) Tipe pemimpin otoriter 
 (X3) Tipe pemimpin partisan 
b.  Variabel terikat (dependent) yaitu merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Kepuasan kerja karyawan (Y). 

Definisi konseptual variabel 
Variabel bebas (X), yaitu: Gaya kepemimpinan  
Sedangkan sub variabel gaya kepemimpinan dalam penelitian ini terdiri dari: 
1. Tipe kepemimpinan paternalitas (kebapaan) (X1), suatu tipe pemimpin yang bersifat seperti 

bapak yaitu sebagai pendidik, pengasuh, pembimbing, penasihat, tukang memerintah dan 
kurang mau menerima pendapat pengikutnya. 

2. Tipe pemimpin otoriter(X2), suatu bentuk kepemimpinan yang mempunyai karakteristik 
negatif dan sangat egois terhadap para bawahan. 

Tipe Paternalistis 
(X1)

Tipe Otoriter 
(X2)

Tipe Partisan 
(X3)

Kepuasan Kerja 
Karyawan 

(Y) 
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Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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3. Tipe pemimpin partisan (X3), suatu corak kepemimpinan yang memihak, selalu pro dan 
kontra terhadap sesuatu. Pertimbangan dalam memihak demi kepentingan kelompoknya. 

Variabel terikat (Y) yaitu: Kepuasan kerja  
 

Populasi dan Sampel  
1.  Populasi 
 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian yang 

mewakili populasi yang diteliti. Populasinya adalah staf dan karyawan pada perusahaan XX 
berjumlah 100 orang. 

2. Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 
 Mengingat keterbatasan waktu, tenaga serta biaya yang besar, maka pengambilan sampel 

yang dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi yang ada, yaitu sebesar 50 karyawan. 
Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan adalah menggunakan simple random
sampling adalah “Pengambilan sampel secara acak dimana anggota sampelnya mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. 

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
1.  Uji Validitas 
 Uji validitas ini diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor item dengan total skor item 

variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf siginifikan 
0,05. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 
tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 
menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

 Di dalam melakukan pengujian validitas menurut Arikunto (1997:162), menggunakan rumus 
sebagai berikut: 

      
2222 )()()()(
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Dimana: 
r = Koefisien korelasi 
n = Banyaknya sampel 
x = Variabel yang mempengaruhi 
y = Variabel yang dipengaruhi 

2.  Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara satu score item dalam 
setiap variabel, kemudian dari hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis (critical value)
pada taraf signifikan 0,05. Jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis, maka 
pengukuran tersebut dikatakan reliabel dan sebaliknya jika nilai koefisien korelasi lebih kecil 
dari nilai kritis (critical value), maka pengukuran tersebut tidak reliabel atau tidak dapat 
diandalkan. 

2222 )()( YYnXXn

YXXYn
rxy
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Dimana: 
r = Koefisien korelasi  
n = Banyaknya sampel 
x = Variabel yang mempengaruhi 
y = Variabel yang dipengaruhi 

 
Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data 
agar berarti dan dapat diintepretasikan. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 
hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka analisis data yang 
dilakukan bertujuan untuk mengkaji kebenaran hipotesis bersama penjelasannya. 
1.  Analisis regresi berganda 
 Berdasarkan permasalahan dan hipotesis yang telah disajikan, maka teknik analisa yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e 
 Dimana : 
 Y = Variabel terikat 

a  = Konstata 
b1....b3  = Koefisien regresi X1…..X3
X1  = Tipe pemimpin paternalitas 
X2  = Tipe pemimpin otoriter 
X3  = Tipe pemimpin partisan 
Y  = kepuasan kerja karyawan
Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS For Windows versi 19.0 akan dilakukan 
analisis secara diskriptif dan pembuktian hipotesis. 

2.  Uji Hipotesis (Uji F dan Uji t) 
 H0 : Adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja  

 karyawan. 
 Ha  : Tidak adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan  

 kerja karyawan.  
a) Uji serempak (Uji F) 
 Untuk menguji kebenaran hipotesis pertama digunakan uji F yaitu untuk menguji 

keberartian regresi secara keseluruhan dengan rumus hipotesis sebagai berikut : 
 H0 : b1 = b2 = b3 = 0 
 Ha : bi = minimal satu koefisien 0
 Pengujian dengan uji F variansnya adalah dengan membandingkan Fhitung (Fh) dengan 

Ftabel (Ft) pada = 0,05 apabila hasil perhitungannya menunjukkan : 
1) Fh Ft, maka H0 ditolak dan Ha diterima 
 Artinya variasi dari model regresi berhasil menerangkan variasi variabel bebas 

secara keselururan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas 
(variabel terikat). 

2) Fh < Ft, maka H0 diterima dan Ha ditolak
 Artinya variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variasi variabel 

bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas 
(variabel terikat). 
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b) Uji Parsial (Uji t) 
 Untuk menguji kebenaran hipotesis kedua langkah pertama yang dilakukan adalah 

menentukan koefisien regresi (bi) yang paling besar, selanjutnya dilakukan pengujian 
secara parsial melalui uji t. adapun rumusan hipotesis dengan menggunakan uji t 
adalah sebagai berikut : 
H0 : b1 = b2 = b3 = 0 
Ha : bi 0
Pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan dengan t tabel (tt) pada 0,05.
Apabila hasil perhitungan menunjukkan : 
1)  th tt maka H0 ditolak dan Ha diterima 
 Artinya variasi variabel bebas dapat menerangkan variabel tidak bebas (variabel 

terikat) dan terdapat pengaruh diantara kedua variabel yang diuji. 
2)  th < tt maka H0 diterima dan Ha ditolak 
 Artinya variasi bebas tidak dapat menerangkan variabel tidak bebas (variabel 

terikat) dan terdapat pengaruh antara dua variabel yang diuji. 
 Untuk membuktikan hipotesis pertama, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh secara 
keseluruhan dihitung koefisien determinasi multiplenya (R2). Jika R2 yang diperoleh dari hasil 
perhitungan mendekati 1 (satu), maka semakin kuat model tersebut dapat menerangkan variabel 
tergantungnya. Kemudian dilakukan pengujian variansnya dengan uji f. 
Hipotesi diterima apabila titik lebih besar dari t tabel (fh > ft) atau diperoleh harga p < 0,05. Untuk 
membuktikan hipotesis kedua, masing-masing koefisien regresinya diuji dengan uji t. Hasil uji t  
bermakna apabila diperoleh thitung lebih besar dari ttabel (th > tt) atau diperoleh harga p < 0,05. Untuk 
pengaruh yang dominan ditentukan oleh harga p yang terkecil atau R2 parsial yang terbesar.
 
PEMBAHASAN 
Karakteristik responden 

Sebelum mengolah data kuisioner, penulis terlebih dahulu mengidentifikasi karakteristik 
dari masing-masing responden yang terdiri dari : tingkat pendidikan, tingkat usia, tingkat lama 
bekerja, dan tingkat jenis kelamin. 
1. Tingkat pendidikan, Dalam mengidentifikasi tingkat pendidikan, penulis membagi tingkat 

pendidikan menjadi 4 tingkat, yaitu : SMA, Diploma 3 dan Sarjana.  
2. Tingkat usia, Dalam mengidentifikasi tingkat usia, penulis membagi tingkat usia menjadi 2 

kriteria yaitu, 18 sampai 20 tahun , dan 20 sampai 25 tahun.  
3. Tingkat lama bekerja, Dalam mengidentifikasi tingkat lama bekerja, penulis membagi 

tingkat lama bekerja menjadi 2 kriteria yaitu, kurang dari 1 tahun dan lebih dari 1 tahun. 
4. Tingkat Jenis kelamin, Dalam mengidentifikasi tingkat jenis kelamin, penulis membagi 

tingkat jenis kelamin menjadi 2 kriteria yaitu, laki-laki dan perempuan.  

Perhitungan skala likert 
Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuisioner , dan 

merupakan skala yang banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari 
nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu 
menanggapi pertanyaan dalam skala likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka 
terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya 
disediakan lima pilihan skala dengan format berikut ini : 
Sangat Setuju (SS) diberi nilai  = 5 
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Setuju (S) diberi nilai  = 4 
Netral (N) diberi nilai  = 3 
Tidak Setuju (TS) diberi nilai  = 2  
Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai  = 1 
Pada pertanyaan pertama pada variabel kepemimpinan (X1 :tipe pemimpin paternalitas) yaitu, 
“Atasan saya selalu membimbing setiap pekerjaan saya” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 1 
“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 1 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 2 13 26 7 50 
Presentase 4% 4% 26% 52% 14% 100% 
Nilai 2 4 39 104 35  

   Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju sebanyak (4%), netral sebanyak (26%), 
setuju sebanyak (52%), dan sangat setuju sebanyak (14%). 

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepemimpinan (X1: tipe pemimpin 
paternalitas) yaitu, “Atasan saya menasehati saya apabila ada kesalahan” didapatkan hasil 
sebagai berikut : 

Tabel 2 
“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 2 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 4 7 23 14 50 
Presentase 4% 8% 14% 46% 28% 100% 
Nilai 2 8 21 92 70  

   Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju sebanyak (8%), netral sebanyak (14%), 
setuju sebanyak (46%), dan sangat setuju sebanyak (28%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepemimpinan (X1 :tipe pemimpin 
paternalitas) yaitu, “Atasan saya memberikan pembelajaran yang mendidik dengan 
pekerjaan saya” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 3 
“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 3 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 3 2 11 30 4 50 
Presentase 6% 4% 22% 60% 8% 100% 
Nilai 3 4 33 120 20  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
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Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (6%), tidak setuju sebanyak (4%), netral sebanyak (22%), 
setuju sebanyak (60%), dan sangat setuju sebanyak (8%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepemimpinan (X1 :tipe pemimpin 
paternalitas) yaitu, “Atasan saya kurang menerima setiap saran yang saya berikan” 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4 
“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 4 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 3 15 21 8 3 50 
Presentase 6% 30% 42% 16% 6% 100% 
Nilai 3 30 63 32 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (6%), tidak setuju sebanyak (30%), netral sebanyak (42%), 
setuju sebanyak (16%), dan sangat setuju sebanyak (6%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepemimpinan (X1 :tipe pemimpin 
paternalitas) yaitu, “Atasan saya kurang menerima setiap saran yang saya berikan” 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 5 
“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 5 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 3 8 16 19 4 50 
Presentase 6% 16% 32% 38% 8% 100% 
Nilai 3 16 48 76 20  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (6%), tidak setuju sebanyak (16%), netral sebanyak (32%), 
setuju sebanyak (38%), dan sangat setuju sebanyak (8%). 

Pada pertanyaan pertama pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin 
otoriter) yaitu, “Atasan saya memiliki sifat yang sulit menerima pendapat orang lain” 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 6 
Variabel kepemimpinan (X2) pertanyaan no. 1 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 1 15 21 10 3 50 
Persentase 2% 30% 42% 20% 6% 100% 
Nilai 1 30 63 40 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
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Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (2%), tidak setuju sebanyak 
(30%), netral sebanyak (42%), setuju sebanyak (20%), dan sangat setuju sebanyak (6%). 

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin otoriter) 
yaitu, “Atasan saya mempunyai hak dan kekuasaan penuh dalam pekerjaan” didapatkan 
hasil sebagai berikut : 

Tabel 7 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 2 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 10 15 18 5 50 
Persentase 4% 20% 30% 36% 10% 100% 
Nilai 2 20 45 72 25  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju sebanyak 
(20%), netral sebanyak (30%), setuju sebanyak (36%), dan sangat setuju sebanyak (10%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin otoriter) 
yaitu, “Atasan saya sering memutuskan keputusan tanpa musyawarah dengan karyawan” 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 8 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 3 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 3 20 16 8 3 50 
Persentase 6% 40% 32% 16% 6% 100% 
Nilai 3 40 48 32 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (6%), tidak setuju sebanyak 
(40%), netral sebanyak (32%), setuju sebanyak (16%), dan sangat setuju sebanyak (6%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin 
otoriter) yaitu, “Atasan saya tidak pernah mendukung kreatifitas pekerjaan” didapatkan 
hasil sebagai berikut : 

Tabel 9 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 4 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 1 20 21 6 2 50 
Persentase 2% 40% 42% 12% 4% 100% 
Nilai 1 40 63 24 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
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Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (2%), tidak setuju sebanyak 
(40%), netral sebanyak (42%), setuju sebanyak (12%), dan sangat setuju sebanyak (4%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin otoriter) 
yaitu, “Atasan saya lebih mementingkan keputusannya sendiri daripada karyawan” 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 10 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 5 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 8 13 15 7 7 50 
Persentase 16% 26% 30% 14% 14% 100% 
Nilai 8 26 45 28 35  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas dapat terlihat 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (16%), tidak setuju sebanyak 
(26%), netral sebanyak (30%), setuju sebanyak (14%), dan sangat setuju sebanyak (14%). 

Pada pertanyaan pertama pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin 
partisan) yaitu, “Atasan saya selalu pro atau kontra terhadap sesuatu keputusan” didapatkan 
hasil sebagai berikut : 

Tabel 11 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 1 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 4 33 9 2 50 
Persentase 4% 8% 66% 18% 4% 100% 
Nilai 2 8 99 36 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas dapat 
terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju 
sebanyak (8%), netral sebanyak (66%), setuju sebanyak (18%), dan sangat setuju sebanyak 
(4%).

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin partisan) 
yaitu, “Atasan saya selalu mementingkan kelompok kerja karyawannya” didapatkan hasil 
sebagai berikut : 

Tabel 12 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 2 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 0 6 22 21 1 50 
Persentase 0% 12% 44% 42% 2% 100% 
Nilai 0 12 66 84 6  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
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Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas dapat 
terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (0%), tidak setuju 
sebanyak (12%), netral sebanyak (44%), setuju sebanyak (42%), dan sangat setuju 
sebanyak (2%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin partisan) 
yaitu, “Atasan saya memiliki sifat pemimpin yang memihak” didapatkan hasil sebagai 
berikut:  

Tabel 13 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 3 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 15 22 8 3 50 
Persentase 4% 30% 44% 16% 6% 100% 
Nilai 2 30 66 32 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas dapat 

terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju 
sebanyak (30%), netral sebanyak (44%), setuju sebanyak (16%), dan sangat setuju 
sebanyak (6%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin 
partisan) yaitu, “Atasan saya selalu ada disetiap karyawan memiliki masalah” didapatkan 
hasil sebagai berikut : 

Tabel 14 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 4 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 5 17 18 8 50 
Persentase 4% 10% 34% 36% 16% 100% 
Nilai 2 10 51 72 40  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas dapat 

terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju 
sebanyak (10%), netral sebanyak (34%), setuju sebanyak (36%), dan sangat setuju 
sebanyak (16%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin partisan) 
yaitu, “Atasan saya mempercayai setiap karyawan demi kepentingan bersama” didapatkan 
hasil sebagai berikut : 

Tabel 15 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 5 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 4 18 19 7 50 
Persentase 4% 8% 36% 38% 14% 100% 
Nilai 2 8 54 76 35  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 18 No. 2 Januari 2019] 

ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE 
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN 
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA 

SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016 
  
 

Vivi Jayanti 
Yustinus Rawi Dandono 

Dosen STIE Bhakti Pembangunan 
 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
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Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas dapat 
terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju 
sebanyak (8%), netral sebanyak (36%), setuju sebanyak (38%), dan sangat setuju sebanyak 
(14%). 

Pada pertanyaan pertama pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Pekerjaan saya 
cukup menarik sehingga saya tidak bosan” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 16 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 1 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 0 5 14 21 10 50 
Persentase 0% 10% 28% 42% 20% 100% 
Nilai 0 10 42 84 50  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden yang 
menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (0%), tidak setuju sebanyak (10%), netral 
sebanyak (28%), setuju sebanyak (42%), dan sangat setuju sebanyak (20%). 

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Dibandingkan saya, 
teman-teman kantor tampak antusias terhadap kerjaan mereka” didapatkan hasil sebagai 
berikut : 

Tabel 17 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 2 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 15 25 6 2 50 
Persentase 4% 30% 50% 12% 4% 100% 
Nilai 2 30 75 24 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden yang 
menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju sebanyak (30%), netral 
sebanyak (50%), setuju sebanyak (12%), dan sangat setuju sebanyak (4%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Saya pikir 
pekerjaan saya kurang nyaman” didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 18 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 3 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 18 22 6 2 50 
Persentase 4% 36% 44% 12% 4% 100% 
Nilai 2 36 66 24 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

ANALISIS PENGARUH TIPE KEPEMIMPINAN PATERNALITIS (YOHANES PARMIN)
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Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden yang 
menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju sebanyak (36%), netral 
sebanyak (44%), setuju sebanyak (12%), dan sangat setuju sebanyak (4%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Saya sering 
bosan terhadap pekerjaan saya” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 19 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 4 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 5 15 18 10 2 50 
Persentase 10% 30% 36% 20% 4% 100% 
Nilai 5 30 54 40 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden yang 
menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (10%), tidak setuju sebanyak (30%), netral 
sebanyak (36%), setuju sebanyak (20%), dan sangat setuju sebanyak (4%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Sering kali, saya 
harus memaksakan diri untuk mau bekerja” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 20 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 5 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 9 14 15 9 3 50 
Persentase 18% 28% 30% 18% 6% 100% 
Nilai 9 28 45 36 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden yang 
menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (18%), tidak setuju sebanyak (28%), netral 
sebanyak (30%), setuju sebanyak (18%), dan sangat setuju sebanyak (6%). 

Hasil dan Pembahasan 
Uji Validitas 
 Validitas adalah tingkat keandalah dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen 
dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu 
valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2004:137).  
Suatu kuesioner dikatakan valid jika item-item pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan 
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan program SPSS, maka hasil valid ditentukan 
dengan membandingkan nilai r dengan kolom Corrected Item Total Correlation. Corrected Item 
Total Correlation > r tabel maka item-item pernyataan dianggap valid. 
 Dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) adalah 50, maka besarnya df = n– 2 atau 50-2 =  48 
dan alpha = 0,05 sehingga diketahui r tabel = 0,2787 (dengan melihat r tabel dengan uji dua sisi). 
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Jika nilai r hitung (Corrected Item Total Correlation) > r tabel dan bernilai positif, maka butir 
pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

Uji Reliabilitas 
Uji Reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui ketepatan jawaban 

kuesioner pada periode yang berbeda. Menurut Sugiyono (2008) instrumen yang reliabel adalah 
instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan 
menghasilkan data yang sama. Pengujian statistik ini dengan menggunakan teknik statistik 
Cronbach’s Alpha . jika nilai Cronbach’s Alpha ( ) >  0,60 maka variabel tersebut dikatakan 
reliabel.
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel tipe pemimpin 
paternalitas (X1), tipe pemimpin otoriter (X2), dan tipe pemimpin  partisan (X3) terhadap 
variabel kepuasan kerja karyawan (Y).  

Hasil perhitungan regresi berganda variabel paternalitas (X1), otoriter (X2) dan partisan 
(X3) terhadap variabel kepuasan kerja karyawan (Y) didapat hasil sebagai berikut : 

Tabel 21 
Analisis Regresi Linier Berganda 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Y = 2,493 – 0,191 X1 + 0,181 X2 + 0,161 X3
Hasil dari analisis tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
a. Konstanta sebesar 2,493 menunjukan bahwa apabila Tipe pemimpin paternalitas 

(X1), Tipe pemimpin Otoriter (X2),  Tipe pemimpin Partisan (X3) dianggap tetap 
maka diperkirakan Kepuasan kerja Karyawan (Y) akan naik sebesar 2,493.

b. Koefisien regresi Tipe pemimpin Paternalitas (X1), sebesar -0,191 artinya, 
pemimpin paternalitas meningkat satu satuan maka Kepuasan kerja Karyawan 
(Y) akan mengalami kenaikan sebesar -0,191 dengan asumsi variabel lain bernilai 
tetap.

c. Koefisien regresi Tipe pemimpin Otoriter (X2), sebesar 0,181 artinya, pemimpin 
otoriter meningkat satu satuan maka Kepuasan kerja karyawan  (Y) akan 
mengalami kenaikan sebesar 0,181 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. 

d. Koefisien regresi Tipe pemimpin Partisan (X3), sebesar 0,161 artinya, pemimpin 
partisan  meningkat satu satuan maka Kepuasan kerja karyawan (Y) akan 
mengalami kenaikan sebesar 0,161 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
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 Berdasarkan kesimpulan diatas tipe pemimpin paternalitas mempunyai hubungan yang 
negative dengan kepuasan kerja karyawan. Sedangkan, tipe pemimpin otoriter, tipe partisan 
mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan kerja karyawan. Hubungan positif ini 
menunjukkan bahwa tipe pemimpin otoriter, tipe pemimpin partisan. Hubungan negative 
menunjukkan bahwa tipe pemimpin paternalitas berubah berlawanan arah dengan perubahan 
kepuasan kerja karyawan. 
 

Analisis Korelasi Ganda (R) 
Tabel 22 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,00 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Kuat 
Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2008,250), Metode Penelitian Bisnis, Bandung 
Dari hasil analisis regresi, pada output model summaryb adalah sebagai berikut : 

Tabel 23 
Hasil Analisis Korelasi Ganda 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 

 Berdasarkan Tabel 4.4.4 di atas diperoleh hasil R sebesar 0,342. Hal ini menunjukan 
bahwa terjadi hubungan yang rendah antara Tipe pemimpin paternalitas, Otoriter dan partisan
terhadap Kepuasan kerja karyawan. 
 
Uji Determinan (R2) 

Koefisien Determinansi (R2) pada intinya untuk mengukur proporsi atau persentase 
sumbangan variabel bebas yaitu variabel  tipe pemimpin paternalitas (X1), tipe pemimpin otoriter 
(X2), tipe pemimpin partisan ( X3) terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y) secara bersama-sama, 
dimana : 

0   R2  1 
Jika R2 semakin mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas 

(X1,X2,X3) terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y) adalah besar. Hal ini berarti pertanyaan yang 
digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas (X1,X2,X3) terhadap 
Kepuasan kerja karyawan (Y). 
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termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
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Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
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Sebaliknya jika R2 semakin mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pegaruh variabel 
bebas (X1,X2,X3) terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y) semakin kecil, hal ini berarti pertanyaan 
yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas (X1,X2,X3) terhadap 
Kepuasan kerja karyawan (Y). 

Tabel 24 
Hasil Uji Determinan 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,059 Adjusted R 

Square disebut juga dengan koefisien determinasi sehingga dalam hal ini berarti 59%  
menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (tipe pemimpin 
paternalitas, otoriter, dan partisan terhadap variabel dependen (Kepuasan kerja karyawan) sebesar 
59%. Sedangkan sisanya sebesar 41% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam penelitian ini.  
 
Uji Asumsi Klasik
a)  Uji Multikolinear 

Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF. Tolerance 
mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 
Nilai umum yang biasa dipakai adalah nilai Tolerance > 1 atau nilai VIF > 10, maka terjadi 
gejala multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai Tolerance < 1 atau nilai VIF < 10, maka tidak 
terjadi gejala multikolinearitas. 

Tabel 25 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF 
Tipe pemimpin paternalitas .596 1.679 Tidak Multikolinear 
Tipe pemimpin otoriter .944 1.059 Tidak Multikolinear 
Tipe pemimpin partisan .571 1.752 Tidak Multikolinear 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
Tabel menunjukan hasil analisis uji multikolinearitas. Dari hasil diatas dapat dilihat 

bahwa VIF < 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas dan Tolerance < 1 maka tidak terjadi 
gejala multikolinearitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel 
bebas dalam model regresi tersebut. 

b)  Uji Autokorelasi 
Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, melalui tabel Durbin-Watson yang dapat 

dilakukan dengan program SPSS, dimana secara umum dapat diambil patokan yaitu : 

ANALISIS PENGARUH TIPE KEPEMIMPINAN PATERNALITIS (YOHANES PARMIN)
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- Jika angka DW < 2,2 berarti tidak terjadi autokorelasi. 
- Jika angka DW > 2,2, berarti terjadi autokorelasi. 

Untuk hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut  : 

Tabel 26 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 

Dari Tabel di atas menunjukan nilai DW sebesar 2.338. Karena nilai tersebut berada di atas 2,2 
maka menunjukkan adanya gejala autokorelasi pada model regresi ini. 
 
Uji Hipotesis 
a)  Uji Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui apakah variable independent yang terdiri dari Tipe pemimpin 
paternalitas (X1), Otoriter (X2) dan Partisan (X3) secara bersama-sama berpengaruh atau tidak 
berpengaruh terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y), maka harus diuji signifikansinya dengan 
menggunakan Uji F dengan tingkat signifikansi 0,05. 

Tabel 27 
Hasil Uji F 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
Hipotesis : 
H0 : Tidak sdanya pengaruh tipe kepemimpinan terhadap kepuasan kerja   
 karyawan. 
Ha  :  Adanya pengaruh tipe kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan.  
 Dari hasil uji Anova diatas angka sig sebesar 0,123, pengambilan keputusan juga dapat 
dilakukan dengan melihat probabilitasnya dimana nilai sig 0.000 < 0.05 sehingga H0 ditolak dan 
Ha diterima. Artinya Variabel Pengaruh tipe pemimpin paternalitas (X1), otoriter (X2) dan 
partisan (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Kepuasan kerja 
karyawan. 
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b)  Uji Parsial (Uji t) 
Untuk mengetahui apakah tipe kepemimpinan berupa paternalitas (X1), otoriter (X2) dan 

partisan (X3) secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap kepuasan kerja karyawan 
(Y), maka harus diuji signifikansinya dengan menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi 0,05. 

Tabel 4.9.2 
Hasil Uji t 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
Berdasarkan Tabel  tersebut dapat diketahui hasil uji signifikan secara parsial koefisien 

regresi variabel tipe pemimpin paternalitas, otoriter dan partisan tidak berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat per variabel sebagai berikut : 

Ketentuan Uji T dilihat probabilitas Sig dimana jika probabilitasnya lebih kecil dari 0.05 
maka H0 ditolak sedangkan jika probabilitasnya  lebih besar dari 0.05 maka H0 diterima. 
Uji Hipotesis pengaruh tipe kepemimpinan paternalitas terhadap kepuasan kerja 
karyawan

Dari hasil perhitungan Tabel 4.9.2 kinerja karyawan dapat dilakukan dengan melihat 
probabilitasnya dimana nilai -1.449 < 0.05 sehingga H0 ditolak maka pengaruh tipe pemimpin 
paternalitas secara statistik  berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan. 
Uji Hipotesis Pengaruh tipe kepemimpinan otoriter terhadap kepuasan kerja karyawan  

Dari hasil perhitungan Tabel 4.9.2 kinerja karyawan dapat dilakukan dengan melihat 
probabilitasnya dimana nilai 1,785 > 0.05 sehingga H0 diterima maka pengaruh tipe 
kepemimpinan otoriter secara statistik tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja 
karyawan 
Uji Hipotesis Pengaruh tipe kepemimpinan partisan Terhadap Kepuasan kerja karyawan 

Dari hasil perhitungan Tabel 4.9.2 kinerja karyawan dapat dilakukan dengan melihat 
probabilitasnya dimana nilai 0,868  > 0.05 sehingga H0 diterima maka pengaruh tipe 
kepemimpinan partisan secara statistik tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja 
karyawan. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai pengaruh tipe kepemimpinan 
terhadap kepuasan kerja karyawan Perusahaan XX, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1.  Analisis pengaruh tipe kepemimpinan  terhadap kepuasan kerja karyawan pada perusahaan 

XX.  

ANALISIS PENGARUH TIPE KEPEMIMPINAN PATERNALITIS (YOHANES PARMIN)
131-132



 a)  Dari hasil perhitungan Tabel 4.9.2 kinerja karyawan dapat dilakukan dengan  melihat 
probabilitasnya dimana nilai -1.449 < 0.05 sehingga H0 ditolak maka  pengaruh tipe 
pemimpin paternalitas secara statistik  berpengaruh secara parsial  terhadap kepuasan 
kerja karyawan. 
b). Dari hasil perhitungan Tabel 4.9.2 kinerja karyawan dapat dilakukan dengan  melihat 

probabilitasnya dimana nilai -1.449 < 0.05 sehingga H0 ditolak maka  pengaruh tipe 
pemimpin paternalitas secara statistik  berpengaruh secara parsial  terhadap kepuasan kerja 
karyawan. 

c). Dari hasil perhitungan Tabel 4.9.2 kinerja karyawan dapat dilakukan dengan  melihat 
probabilitasnya dimana nilai 0,868  > 0.05 sehingga H0 diterima maka  pengaruh tipe 
kepemimpinan partisan secara statistik tidak berpengaruh secara  parsial terhadap kepuasan 
kerja karyawan. 
2. Dari hasil uji Anova diatas angka sig sebesar 0,123, pengambilan keputusan juga  dapat 
dilakukan dengan melihat probabilitasnya dimana nilai sig 0.000 < 0.05  sehingga H0 ditolak 
dan Ha diterima. Artinya Variabel Pengaruh tipe pemimpin  paternalitas (X1), otoriter (X2) dan 
partisan (X3) secara bersama-sama berpengaruh  terhadap variabel dependen Kepuasan kerja 
karyawan. 
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ABSTRACT 
The aim of this research are to understanding and analyzing the effect of value drivers 

variables (sale growth, operation profit, fixed asset investment, work capital investment, and 
capital cost) on shareholder value in the company with hedging strategy in foreign currency 
derivative. Result of research indicates that: value drivers actually are expected to increase the 
shareholder value in company with hedging strategy in foreign currency derivative; value drivers 
actually may increase the shareholder value in company with hedging strategy in foreign 
currency derivative, capital cost cannot improve shareholder value in company with hedging 
strategy in foreign currency derivative; and sale growth is the strongest factor to increase 
shareholder value in company with hedging    strategy in foreign currency derivative. 

 
Key words: value drivers, shareholder value, hedging, foreign currency derivative 

PENDAHULUAN 
Perkembangan dunia investasi yang semakin pesat tidak hanya diindikasikan oleh banyaknya 

jumlah uang dan investor yang berperan dalam dunia investasi. Kemajuan dunia investasi juga 
dapat dilihat dari banyaknya alternatif investasi di bursa dan salah satunya adalah pasar derivatif. 
Derivatif merupakan suatu instrumen keuangan atau suatu kesepakatan antara dua pihak, yang 
mempunyai suatu nilai tertentu yang ditetapkan berdasarkan harga sesuatu yang lain (Mc.Donald, 
2013). 

Perdagangan barang dan jasa, serta aliran modal dan dana antar negara selalu menimbulkan 
pertukaran valuta asing antar negara, yang pada akhirnya akan menimbulkan permintaan dan 
penawaran terhadap suatu mata uang tertentu. Pada saat permintaan terhadap mata uang tertentu 
bertemu dengan penawaran terhadap mata uang yang sama, maka akan terbentuk pasar dan 
harga/kurs valuta asing. Adapun valuta asing adalah seluruh kewajiban terhadap mata uang asing 
yang dapat dibayarkan di luar negeri, baik berupa simpanan pada bank di luar negeri maupun 
kewajiban dalam mata uang asing (Berlianta, 2014). 

Fluktasi nilai tukar valuta asing tidak saja berpotensi memberikan dampak negatif terhadap 
arus kas maupun nilai perusahaan (firm value), tetapi juga dapat mengancam kelangsungan hidup 
perusahaan yang mempunyai eksposur valuta asing (dalam bentuk bahan baku yang diimpor, 
penjualan ekspor, aktiva/ pasiva dalam valuta asing, atau memiliki anak perusahaan di luar 
negeri). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan di Indonesia yang mengalami kesulitan 
keuangan akibat beratnya beban kewajiban valuta asing sejak Rupiah terdepresiasi secara sangat 
signifikan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi serta meredam dampak negatif risiko valuta 
asing terhadap nilai perusahaan, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan hedging 
(lindung nilai) dengan menggunakan instrumen derivatif valuta asing. Hedging merupakan suatu 

VALUE DRIVERS TERHADAP NILAI PEMEGANG SAHAM (MAHFUZ AHFAS)
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persetujuan yang dilakukan untuk menghindarkan suatu risiko, risiko tersebut dapat berupa risiko 
kurs (jumlah atau harga mata uang domestik dan mata uang luar negeri) (Salvatore, 2012). 

Tufano (2016), menguraikan teori-teori motif hedging oleh perusahaan menjadi dua kelompok, 
yaitu: teori motif hedging berdasarkan paradigma maksimisasi kekayaan pemegang saham 
(shareholders wealth maximization) dan maksimisasi kepuasan manajer (managers utility 
maximization). Adapun teori-teori motif hedging berdasarkan paradigma shareholders wealth 
maximizalition adalah: (1) hipotesis insentif atau penghematan pajak, (2) hipotesis pengurangan 
biayabiaya transaksi yang berkaitan dengan risiko kepailitan, (3) hipotesis peningkatan kapasitas 
hutang (debt capacity) yang juga meningkatkan perlindungan hutang pajak (debt-tax shield), dan 
(4) hipotesis pengurangan permasalahan underinvestment dan asset pengganti (asset substitution) 
sehubungan dengan masalah keagenan (agency problem) antara pemegang saham dan kreditur. 
Sedangkan teori-teori motif hedging yang  termasuk    di dalam  kelompok paradigma 
maksimisasi kepuasan manage(managers utility maximization) adalah: (1) hipotesis perilaku 
tidak menyukai risiko (risk aversion) dari manajer yang kekayaannya tidak di 
portofoliokan dengan baik (well-diversified) (2) hipotesis signaling reputasi, kemampuan dan 
kompetensi manajer. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji teori-teori manajemen 
risiko yang telah disebutkan di atas untuk mendapatkan bukti-bukti empiris mengenai motif-motif 
yang mendorong perusahaan untuk melakukan hedging dengan menggunakan instrumen 
derivatif, seperti suku bunga, komoditas, saham,dan valuta asing. 

Penelitian Nance, Smith dan Smithson (2013), Mian (2012), Geczy, Minton dan Schrand 
(2010), Graham dan Rogers (2012), menjelaskan bahwa kebijakan hedging perusahaan lebih 
dimotivasi oleh keinginan untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham (shareholders 
wealth maximization). Sedangkan penelitian Tufano (2014) kebijakan hedging  perusahaan lebih 
dimotivasi oleh keinginan untuk memaksimumkan kepuasan manajer (managers utility 
maximization). Meskipun penelitian-penelitian empiris tersebut memberikan hasil beragam, 
namun secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan hedging perusahaan lebih dimotivasi oleh 
keinginan untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham (shareholders wealth 
maximization) daripada memaksimumkan utilitas manajer (managers utility maximization). 

Allayannis dan Weston (2011) merupakan peneliti yang melakukan investigasi secara empiris 
mengenai pengaruh kebijakan hedging perusahaan terhadap nilai perusahaan (firm value) dengan 
indikator Tobin's Q Ratio. Berdasarkan data yang diperoleh dari 720 perusahaan besar non 
finansial di Amerika Serikat selama periode 2011-2016, Allayannis dan Weston (2011) 
membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang menerapkan kebijakan hedging menggunakan 
derivatif valuta asing memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi daripada perusahaan non 
hedging. Bahkan perusahaan-perusahaan yang mulai menerapkan hedging akan mengalami 
kenaikan nilai perusahaan dibandingkan perusahaan non hedging, sedangkan perusahaan-
perusahaan yang berhenti menerapkan hedging cenderung mengalami penurunan nilai 
perusahaan. Untuk dapat menarik kesimpulan secara bermakna, Allayannis dan Weston (2011) 
mengendalikan efek variabel-variabel lain yang dimungkinkan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Suriawinata (2014) mengadaptasi model Allayannis dan Weston untuk meneliti kebijakan 
hedging pada 229 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama tahun 2011-
2015. Ia menggunakan indikator Market-to-Book value of equity Ratio/MBRsebagai proxy nilai 
pemegang saham. Adapun ukuran yang digunakan sebagai indikator kebijakan hedging 
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saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
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PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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perusahaan sebagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Ikatan 
Akuntan Indonesia, 2010) adalah dummy aktifitas hedging dan total notional hedging. 
Penelitiannya memasukkan value drivers sebagai variabel kontrol, yakni investasi dalam aktiva 
tetap, rasio hutang, total sales turnover, operating return on asset, peningkatan aset likuid, dan 
total aset. Selain itu, dimasukkan juga variabel kontrol tambahan, yaitu dummy diversifikasi 
usaha dan dummy restrukturisasi hutang. Dari hasil penelitiannya, Suriawinata (2014) 
menyimpulkan bahwa kebijakan hedging berindikasi positif terhadap nilai pemegang saham 
tetapi ternyata statistik tidak signifikan. Justru jumlah notional instrumen derivatif yang secara 
positif dan signifikan berpengaruh terhadap nilai pemegang saham. Secara keseluruhan, pengaruh 
variabel-variabel kontrol terhadap nilai pemegang saham adalah sesuai dengan hipotesis, kecuali 
variabel rasio hutang dan variabel dummy diversifikasi usaha. 

Terdapat perbedaan hasil antara penelitian Allayannis dan Weston (2011) dan Suriawinata 
(2014). Perbedaan hasil tersebut dimungkinkan karena pada penelitian Suriawinata (2014) 
menggunakan masa penelitian selama tahun 2009 sampai dengan 2011, di mana pada saat itu di 
Indonesia terjadi krisis moneter. Kondisi perekonomian pada saat krisis moneter merupakan masa 
penelitian yang abnormal, sehingga penelitian Suriawinata (2014) menghasilkan bahwa 
kebijakan hedging menggunakan instrumen derivatif valuta asing berindikasi positif terhadap 
nilai pemegang saham tetapi secara statistik tidak signifikan. Justru jumlah notional instrumen 
derivatif valuta asing yang secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap nilai pemegang 
saham. Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya akan mengamati dampak value drivers terhadap 
kekayaan atau nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging pada masa 
perekonomian yang normal, dengan masa penelitian selama tahun 2014 sampai dengan tahun 
2015. Hasil empiris menunjukkan bahwa kebijakan hedging yang dilakukan oleh perusahaan 
memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, dimana diperoleh bukti bahwa pasar 
memberikan nilai lebih untuk saham perusahaan-perusahaan yang melakukan hedging. 

Mengamati bahwa terdapat banyak perusahaan di Indonesia yang memiliki eksposur valuta 
asing akibat adanya kewajiban dalam valuta asing, dan diilhami pula oleh adanya research gap 
antara penelitian yang dilakukan Allayannis dan Weston (2011) serta Suriawinata (2014), maka 
penelitian ini akan mengamati dampak value drivers terhadap kekayaan atau nilai pemegang 
saham perusahaan hedging pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sejak 
tahun 2014 hingga tahun 2015. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI, karena perusahaan manufaktur dalam dunia perekonomian merupakan 
perusahaan produktif dimana untuk melindungi produk atau asetnya dari eksposur valuta asing 
mereka cenderung melakukan hedging. Perusahaan manufaktur aktif melakukan ekspor-impor. 
Sehingga perusahaan manufaktur akan mempunyai eksposur valuta asing dengan kegiatan 
ekspor-impor, dan dalam laporan keuangan akan dicatat dalam aktiva/pasiva valuta asing. 

Penelitian Allayanis dan Weston (2011) berfokus pada nilai perusahaan (firm value), 
sedangkan Suriawinata (2014) berfokus pada nilai pemegang saham (shareholder value). 
Penelitian ini akan mengambil fokus yang sama dengan Suriawinata, yaitu berfokus pada nilai 
pemegang saham (shareholder value). Karena didukung penelitian Nance, Smith dan Smithson 
(2003), Mian (2006), Geczy, Minton dan Schrand (2007), Graham dan Rogers (2012), 
menjelaskan bahwa kebijakan hedging perusahaan lebih dimotivasi oleh keinginan untuk 
memaksimumkan kekayaan pemegang saham (shareholders wealth maximization). Sedangkan 
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penelitian Tufano (2006) kebijakan hedging perusahaan lebih dimotivasi oleh keinginan untuk 
memaksimumkan kepuasan manajer (managers utility maximization). Sehingga, secara umum 
dapat dikatakan bahwa kebijakan hedging perusahaan lebih dimotivasi oleh keinginan untuk 
memaksimumkan kekayaan pemegang saham (shareholders wealth maximization) daripada 
memaksimumkan utilitas manajer (managers utility maximization). 

Adanya research gap antara penelitian Allayanis dan Weston (2011) dan  Suriawinata 
(2014), dan menindaklanjuti agenda penelitian lebih lanjut dari kedua penelitian-penelitian 
terdahulu maka penelitian ini akan melakukan analisis dampak value drivers terhadap kekayaan 
atau nilai pemegang saham perusahaan hedging pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI sejak tahun 2014-2015. Penelitian ini tidak memasukkan perusahaan yang tidak melakukan 
hedging sebagai sampel, dikarenakan perusahaan yang tidak melakukan hedging berarti tidak 
mempunyai kewajiban (hutang) jangka pendek yang harus dilindungi akibat adanya eksposur 
valuta asing. Oleh karena itu, berdasarkan model Rappaport (2008) dan penelitian Suriawinata 
(2011) tersebut, penelitian ini memasukkan lima value drivers yaitu: pertumbuhan penjualan, 
laba operasi, investasi aktiva tetap, investasi modal kerja, dan biaya modal. Pilihan ini dilakukan 
dengan harapan kelima value drivers tersebut akan benar-benar merupakan variabel independen 
yang akurat karena merupakan faktor-faktor penggerak penciptaan nilai pemegang saham. 

Penelitian Suriawinata (2011) menggunakan rasio hutang yaitu debt to equity ratio (DER) 
sebagai proxy dari biaya modal. Menurut Mamduh (2014), rasio hutang merupakan proxy dari 
struktur permodalan perusahaan, karena rasio hutang yang diperoleh dengan membagi total 
hutang dengan total aktiva lebih mencerminkan proporsi hutang perusahaan, yang berpengaruh 
terhadap struktur permodalan perusahaan. Proxy yang lebih sesuai untuk biaya modal adalah 
Weighted Average cost of Capital (notasi WACC). Sesuai dengan model Rappaport (2008), biaya 
modal  merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi tingkat diskonto (discount rate), 
dan  akan mempengaruhi nilai pemegang saham, semakin rendah biaya modal maka semakin 
tinggi nilai pemegang saham. Sehingga dalam penelitian ini digunakan Weighted Average cost of 
Capital (notasi WACC) sebagai indikator biaya modal. 

TINJAUAN PUSTAKA 
Hedging merupakan salah satu manfaat dari futures, yaitu melindungi nilai aset yang 

dijadikan patokan dari ancaman risiko ketidak pastian perubahan harga di masa depan. Adapun 
pihak yang melakukan hedging adalah hedger. Para  hedger dapat melakukan perdagangan 
komoditi fisik ataupun non fisik dan juga memanfaatkan kontrak futures untuk menurangi risiko 
perubahan harga di masa depan (Tandelilin, 2011). Hedging merupakan suatu tindakan 
pengamanan terhadap suatu harta atau  aset yang dimiliki oleh seseorang, sehingga tidak berada 
dalam posisi memiliki harta netto (posisi kelebihan) atau pada posisi kewajiban netto (posisi 
kekurangan) dalam dana atau aset tersebut (Lindert & 
Kindleberger, 2009). 

Menurut Arditti dalam Utomo (2010), derivatif bukanlah sebuah klaim atas arus pendapatan 
seperti layaknya saham, obligasi, atau reksadana, melainkan merupakan kontrak perjanjian antara 
dua pihak untuk menjual atau membeli sejumlah barang (baik komoditas maupun sekuritas) pada 
tanggal tertentu di masa yang akan datang dengan harga yang telah disepakati pada saat ini. 
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Kemudian dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 
2005 mendefinisikan transaksi derivatif sebagai suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang 
nilainya merupakan turunan dari nilai instrument yang mendasari seperti tingkat suku bunga, nilai 
tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan 
dana atau instrumen. 

Dilihat dari sejarahnya, transaksi derivatif sebenarnya dimulai dari bursa komoditas. Namun 
karena dapat diterapkan di pasar uang, produk derivatif pun berkembang. Sebagaimana 
disampaikan Ketua Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti), perdagangan fisik komoditas 
memang semakin kurang diminati, baik di pasar Indonesia maupun di pasar dunia. 
Kecenderungan ini sejalan dengan semakin berkembangnya kontrak perdagangan berjangka 
(commodity future trading) dalam perdagangan internasional (Gunawan, 2013). 

Sejauh ini tidak banyak produk derivatif yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dibutuhkan 
pendekatan koordinatif semua otoritas moneter untuk mensosialiasikan aktifitas derivatif. Masih 
banyak pembeli derivatif yang belum menyadari potensi keuntungan dan resiko dari transaksi 
derivatif. Bahkan lembaga bank dan perusahaan multinasional di Indonesia tidak dapat 
melakukan hedging untuk valuta asing dan suku bunga lebih dari satu tahun karena tidak ada 
utang jangka panjang yang berbunga tetap dan instrumen investasinya. Ketiadaan instrumen 
investasi ini karena tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan. Lazimnya di kebanyakan 
negara lain, tolok ukur tersebut di-derive (diturunkan) dari catatan, nota keuangan dan obligasi 
berjangka pemerintah. Misalkan di Amerika, ada obligasi pemerintah berjangka 3, 5, 7, 10, dan 
20 tahun dengan bunga tetap. Inilah yang kemudian dapat digunakan oleh pasar uang untuk 
membangun instrumen manajemen resiko jangka panjang (Gunawan, 2013 Menurut Madura 
(2014), aksposur ekonomi(economic exposure) merupakan tingkat di mana nilai sekarang dari 
arus kas masa depan perusahaan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi kurs. Menurut Faisal (2011), 
eksposur adalah tingkat di mana perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kurs. Berbeda dengan 
cash flow perusahaan domestik, cash flow perusahaan multinasional didominasi dalam berbagai 
valuta asing dan nilai dari masing-masing mata uangnya relatif berbeda dengan mata uang lokal 
dalam waktu yang berbeda pula. Menurut Kuncoro dalam Gunawan (2013), eksposur terhadap 
fluktuasi kurs valuta asing bersumber dari tiga penyebab utama berikut : eksposur transaksi 
(transaction exposure), eksposur ekonomi (economic exposure), eksposur akuntansi (accounting 
exposure). 

Hedging sebagai strategi keuangan akan menjamin bahwa nilai valuta asing yang digunakan 
untuk membayar (outflow) atau sejumlah mata uang asing yang akan diterima (inflow) di masa 
mendatang tidak terpengaruh oleh perubahan dalam fluktuasi kurs valuta asing. Prinsip dasar 
hedging dalam hal ini adalah untuk melakukan komitmen penyeimbang dalam valuta asing yang 
sama, yakni komitmen kedua untuk sejumlah yang sama dari komitmen awal namun berlawanan 
tanda (Faisal, 2011). Misalnya importir Indonesia yang mempunyai komitmen untuk membayar 
tunai dalam pounsterling akan melakukan komitmen kedua untuk menerima pounsterling dalam 
jumlah yang sama dan pada tanggal yang sama. Hal ini mungkin dicapai dengan membeli valuta 
asing pada pasar forward atau dengan cara meminjam valuta asing. Sama halnya dengan urutan 
penerimaan valuta asing yang diharapkan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh afiliasi asing, 
bisa di-hedge dengan terikat suatu komitmen untuk melakukan urutan pembayaran valuta asing. 
Komitmen demikian akan dibutuhkan bagi penjadwalan pembayaran kembali hutang. Oleh 
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karena terdapat perbedaan pengungkapan kebijakan hedging dengan instrumen derivatif valuta 
asing antar perusahaan yang terdaftar di BEI, maka penelitian ini mengamati dampak value 
drivers terhadap kekayaan atau nilai pemegang saham perusahaan hedging. Perusahaan hedging 
dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang melakukan hedging (lindung nilai) dengan 
menggunakan derivatif valuta asing. Hedging di derivatif valuta asing dapat berupa forwards, 
future, options, dan swaps. 

Konsep nilai pemegang saham (shareholder value) mulai dikenal pada tahun 1990-an, dan 
mulai berkembang sejak Alfred Rappaport meluncurkan buku Creating Shareholder Value (Free 
Press, 1996). Ia mengemukakan proposisi bahwa tujuan yang paling tepat dari suatu organisasi 
komersial adalah memaksimalkan kekayaan atau nilai pemegang saham, melalui pembagian 
deviden dan peningkatan nilai pasar saham. Asumsi dasar dari konsep nilai pemegang saham 
adalah bahwa nilai suatu bisnis/ perusahaan merupakan nilai sekarang bersih dari aliran kasnya di 
masa mendatang dalam suatu waktu tertentu yang didiskontokan dengan biaya modal untuk 
bisnis tersebut. Asumsi tersebut didukung oleh teoriteori keuangan modern perusahaan. Yang 
patut digarisbawahi adalah bahwa perusahaan yang menerapkan konsep nilai pemegang saham 
akan lebih berkonsentrasi pada aliran kasnya, dibandingkan keuntungan. Selain itu, perusahaan 
akan selalu memprioritaskan kepentingan pemegang saham di atas semua tujuan perusahaan. 

Tujuan utama perusahaan dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham sesuai dengan 
model Rappaport (2008) dipengaruhi tujuh value drivers, yaitu: nilai durasi pertumbuhan, 
pertumbuhan penjualan, laba operasi, pajak pendapatan, investasi aktiva tetap, investasi modal 
kerja, dan biaya modal. Penelitian ini tidak menggunakan variabel nilai durasi pertumbuhan, dan 
pajak pendapatan,  karena sesuai dengan penelitian Suriawinata (2014) yang menggunakan lima 
variabel value drivers  yaitu: pertumbuhan penjualan, laba operasi, investasi aktiva tetap, 
investasi modal kerja, dan biaya modal. Pilihan ini dilakukan dengan harapan kelima value 
drivers tersebut akan benar-benar merupakan variabel independen yang akurat karena merupakan 
faktorfaktor penggerak penciptaan nilai pemegang saham. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian explanatory, karena melakukan telaah mengenai 

pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dan merumuskan hipotesis untuk 
diuji. Sugiyono (2011) berpendapat bahwa Explanatory research adalah penelitian yang 
bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu 
variabel dengan variabel yang lain. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi fakta atau peristiwa 
sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dan melakukan penyelidikan terhadap 
variabelvariabel yang mempengaruhi (variabel independen). 

Data merupakan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Jenis 
data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni informasi yang telah dikumpulkan oleh 
pihak lain di luar diri peneliti (Sekaran, 2012). Berdasarkan klasifikasi pengumpulannya, jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk panel data, yakni gabungan data time series 
dan cross section, di mana observasi atas suatu unit cross section diulang dalam beberapa periode 
waktu tertentu (Greene, 2013). Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk balanced 
panel.Balanced panel adalah panel data di mana tiap unit cross-section mempunyai jumlah 
observasi time-series yang sama (Gujarati, 2013). 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Annual Report untuk tahun-tahun 
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. 
Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok individu, kejadian, atau sesuatu hal yang akan 
diteliti (Greene, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2014-2016, terdapat sebanyak 192 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk kepentingan 
relevansi dengan permasalahan penelitian, tidak semua anggota populasi tersebut akan menjadi 
objek penelitian sehingga perlu dilakukan sampling. 

Dalam penelitian ini, metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yakni 
pengambilan sampel dibatasi hanya pada anggota populasi yang memiliki syarat spesifik yang 
dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Greene, 2013). Purposive 
sampling diterapkan terhadap seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut : 
1) Perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 
2) Perusahaan tersebut terdaftar terus-menerus pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

tahun 2014-2016. 
3) Perusahaan tersebut melakukan hedging di derivatif valuta asing. 

Adapun sampel yang memenuhi kriteria purposive sampling. Berdasarkan metode purposive 
sampling tersebut, terdapat 19 sampel selama periode 2004-2008, berarti sama dengan 5 periode 
penelitian. Jadi jumlah observasi penelitian = 95 observasi. 
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Tabel 1: Perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

 
1 ASII ( Astra Internasional, Tbk )  
2 BLTA ( Berlian Laju Tanker, Tbk )  
3 HERO ( Hero Supermarket, Tbk )  
4 HMSP ( HM Sampoerna, Tbk )  
5 INDF ( Indofood, Tbk )  
6 INDR ( Indorama Synthetics, Tbk )  
7 INTP ( Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk )  
8 ISAT ( Indosat, Tbk )  
9 LTLS ( Lautan luas, Tbk )  
10 MLBI ( Multi Bintang Indonesia, Tbk )  
11 SMDR ( Samudera Indonesia, Tbk )  
12 SMSM ( Selamat Sempurna, Tbk )  
13 TBLA ( Tunas Baru Lampung, Tbk )  
14 TFCO ( Teijin Indonesia fiber corporation, Tbk )  
15 TLKM ( Telekomunikasi Indonesia, Tbk )  
16 UNIC ( Unggul Indah Cahaya, Tbk )  
17 UNTR ( United tractors, Tbk )  
18 UNVR ( Unilever Indonesia, Tbk )  
19 VOKS ( Voksel Electric, Tbk )  

No Nama Perusahaan  



Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Pengumpulan 
data dimulai dengan tahap penelitian pendahuluan, yaitu melaksanakan studi kepustakaan dengan 
mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel, serta buku-buku yang relevan dengan 
permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahap ini juga dilakukan pengkajian data, yaitu mengenai 
jenis data yang dibutuhkan, ketersediaan data, cara memperoleh data, dan gambaran teknik 
pengolahan data. Tahapan selanjutnya adalah penelitian pokok yang digunakan untuk 
mengumpulkan keseluruhan data guna menjawab permasalahan penelitian dan memperkaya 
literatur untuk menunjang data kuantitatif yang diperoleh. 

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam 
penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah regresi. Analisis regresi adalah studi 
ketergantungan suatu variabel dependen pada satu atau lebih variabel independen dengan maksud 
menaksir atau memprediksikan nilai rata-rata hitung atau rata-rata populasi variabel dependen 
dipandang dari nilai yang diketahui dari variabel independen (Gujarati, 2013). 

Sesuai dengan model penelitian Suriawinata (2014), semua variabel independen 
ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, untuk normalitas data penelitian. Adapun model 
persamaan regresi berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh kebijakan hedging 
perusahaan dengan instrumen derivatif valuta asing terhadap nilai pemegang saham adalah 
sebagai berikut : 
MBR =   1+   2 lnTATO +    3 lnOPM +   4 lnNFA +   5 lnCA +   6 lnWACC +     Di mana :  
MBR  :  Nilai Pemegang Saham 
TATO  :  Pertumbuhan Penjualan 
OPM  :  Laba Operasi  
NFA  :  Investasi Aktiva Tetap 
CA  :  Investasi Modal Kerja  
WACC  :  Biaya Modal  

  :  Konstanta  
 :  Koefisien variabel  

ln  :  Fungsi Log  
  :  Error term  

Estimasi dilakukan terhadap pooling data yang mencakup periode 2014-2016, dimana tahun 2014 
dijadikan sebagai tahun dasar (base year). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1 : Variabel value drivers (pertumbuhan penjualan, laba operasi, investasi aktiva tetap, investasi 

modal kerja, dan biaya modal) secara simultan berpengaruh terhadap nilai pemegang saham 
perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. 

H2 : Variabel value drivers (pertumbuhan penjualan, laba operasi, investasi aktiva tetap, investasi 
modal kerja, dan biaya modal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pemegang 
saham perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. 

H3 : Value drivers (pertumbuhan penjualan) merupakan variabel yang dominan dalam 
mempengaruhi nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging di derivatif 
valuta asing. 
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Tabel 2: Hasil Pengujian Pada Model Regresi 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengujian dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh value drivers 
terhadap nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. 
Hasil pengujian terhadap masing-masing hipotesis penelitian disajikan pada pembahasan  berikut  
Model regresi yang terbentuk berdasarkan hasil pada tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
MBR       = 5.589+ 4.792 lnTATO + 3.241 lnOPM + 
1.371 lnNFA + 2.039 lnCA -   0.561 lnWACC Keterangan : 
MBR  :  Nilai Pemegang 

Saham  
TATO  :  Pertumbuhan 

Penjualan  
OPM  :  Laba Operasi  
NFA  :  Investasi Aktiva 

Tetap  
CA  :  Investasi Modal Kerja 
WACC  :  Biaya Modal  

  :  Konstanta  
 :  Koefisien variabel  

Ln  :  Fungsi Log  
 

Pengujian terhadap hipotesis ke-1 bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh simultan 
antara value drivers (pertumbuhan penjualan, laba operasi, investasi aktiva tetap, investasi modal 
kerja, dan biaya modal) terhadap nilai pemegang perusahaan yang melakukan hedging di 
derivatif valuta asing. Pengujian dilakukan dengan menggunakan    = 5%.  

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel independen value drivers (pertumbuhan penjualan, laba operasi, investasi aktiva tetap, 

Variabel  Koefisien  Beta  t-hitung  Prob (p) Kriteria Keterangan  
Konstanta  
InTATO  
InOPM  
InNFA  
InCA  
InWACC  
R  
R Square  
Adjusted R  
Square  
F-Hitung  
Prob (p)  

5.589  
4.792 
3.241 
1.371  
2.039  
-0,561  
0.709 
0.503  
0.472  
15.996  
0.000  

 
0.731 
0.701 
0.258  
0.253  
- 
0.129  

3.598 
5.840 
6.390 
2.777  
2.244  
-1.357  

0.001  
0.000 
0.000 
0,007  
0,028  
0,129  

-  
p <  
p <  
p <  
p <  
p >   

-  
Signifikan  
Signifikan  
Signifikan  
Signifikan 
Tidak 
signifikan  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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investasi modal kerja, dan biaya modal) terhadap variabel dependen nilai pemegang perusahaan 
yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. Hubungan yang terjadi antara variabel bebas 
dengan variabel terikat cukup kuat, dengan kontribusi variabel bebas mempengaruhi variabel 
terikat sebesar 50,3 %. 

Tujuan utama perusahaan dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham sesuai dengan 
model Rappaport (1998) dipengaruhi value drivers terdiri dari tujuh indikator, yaitu: nilai durasi 
pertumbuhan, pertumbuhan penjualan, laba operasi, pajak pendapatan, investasi aktiva tetap, 
investasi modal kerja, dan biaya modal. Penelitian ini tidak menggunakan variabel nilai durasi 
pertumbuhan, dan pajak pendapatan, karena mengacu dan sesuai dengan penelitian Suriawinata 
yang menggunakan lima variabel value drivers  yaitu: pertumbuhan penjualan, laba operasi, 
investasi aktiva tetap, investasi modal kerja, dan biaya modal. Pilihan ini dilakukan dengan 
harapan kelima value drivers tersebut akan benarbenar merupakan variabel independen yang 
akurat karena merupakan faktor-faktor penggerak penciptaan nilai pemegang saham. 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, dengan menggunakan model regresi, hasil 
penelitian ini konsisten dengan penelitian Suriawinata (2014) yang membuktikan adanya 
pengaruh simultan variabel independen yaitu value drivers (pertumbuhan penjualan, laba operasi, 
investasi aktiva tetap, investasi modal kerja, dan biaya modal) terhadap nilai pemegang saham 
perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. Hasil ini menunjukkan bahwa 
hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian sepenuhnya mampu didukung oleh data empiris yang 
digunakan dalam model penelitian. 

Pengujian terhadap hipotesis ke-2 bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh parsial 
antara value drivers (pertumbuhan penjualan, laba operasi, investasi aktiva tetap, investasi modal 
kerja, dan biaya modal) terhadap nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging di 
derivatif valuta asing. Pengujian dilakukan dengan menggunakan    = 5%. Berdasarkan hasil 
pengujian pada tabel 2 di atas, pengujian terhadap masing-masing variabel penelitian dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pertumbuhan Penjualan 

Hasil analisis regresi parsial antara pertumbuhan penjualan terhadap nilai pemegang saham 
perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing, diperoleh nilai t hitung = 5.840 
> t tabel = ±1,980. Dengan nilai signifikansi p = 0.000 <    = 0.05, maka H 1 ditolak H0 dan 
diterima, artinya variabel pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap variabel nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging di 
derivatif valuta asing. 

Penelitian Allayannis dan Weston (2011), menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Demikian juga dengan 
penelitian Suriawinata (2014), menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai pemegang saham perusahaan. Dalam penelitian yang 
dilakukan, menunjukkan hasil yang mendukung penelitian terdahulu. Terbukti bahwa 
pertumbuhan penjualan yang di proxy oleh Total assets turnover (TATO) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap nilai pemegang perusahaan yang melakukan hedging di derivatif 
valuta asing. Hasil yang positif dan signifikan mengindikasikan bahwa semakin meningkat 
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pertumbuhan penjualan perusahaan, maka akan menyebabkan semakin meningkat juga nilai 
pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. 

2. Laba Operasi 
Hasil analisis regresi parsial antara laba operasi terhadap nilai pemegang saham perusahaan 
yang melakukan hedging di derivatif valuta asing, diperoleh nilai t hitung = 6.390 > t tabel = 
±1,980. Dengan nilai signifikansi p = 0.000 <    = 0.05, maka H1 ditolak H0 dan diterima, 
artinya variabel laba operasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel 
nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. 

Laba Operasi dapat diproxy dengan Operating profit margin (OPM), yang diperoleh 
dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan total penjualan. Laba sebelum bunga 
dan pajak merupakan hasil dari kegiatan operasional yang dapat meningkatkan arus kas dari 
operasi. Total penjualan menunjukkan bahwa perusahaan dapat menjalankan operasi dengan 
baik. Penjualan yang semakin tinggi, maka semakin efisien dan efektif perusahaan tersebut 
dalam menjalankan operasinya, dan semakin besar juga nilai laba sebelum bunga dan pajak. 
Rasio antara laba sebelum bunga dan pajak di bagi dengan penjualan merupakan rasio 
profitabilitas, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 
perusahaan dan selanjutnya akan meningkatkan nilai pemegang saham. Sehingga Laba 
Operasi dapat diproxy dengan menggunakan Operating Profit Margin (OPM). 

Operating profit margin (OPM) merupakan rasio profitabilitas, yang mencerminkan 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Allayannis dan Weston (2011), 
saham yang perusahaannya memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, cenderung akan 
diperdagangkan dengan harga premium (harga pasar saham di atas nilai bukunya, yang berarti 
market to book value ratio/MBR>1). Di samping itu, sesuai dengan model Rappaport (2008), 
laba operasi merupakan salah satu variabel yang dapat meningkatkan arus kas bersih operasi 
yang berdampak positif terhadap nilai pemegang saham. 

Suriawinata (2014), menunjukkan bahwa laba operasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai pemegang saham perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan, menunjukkan 
hasil yang mendukung penelitian terdahulu. Terbukti bahwa Laba Operasi yang di proxy oleh 
Operating profit margin (OPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pemegang 
perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. Hasil yang positif dan 
signifikan mengindikasikan bahwa semakin meningkat laba operasi perusahaan, maka akan 
menyebabkan semakin meningkat juga nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan 
hedging di derivatif valuta asing. 

3. Investasi Aktiva Tetap 
Hasil analisis regresi parsial antara investasi aktiva tetap terhadap nilai pemegang saham 
perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing,  diperoleh nilai t hitung = 2.777 
> t tabel = ±1,980. Dengan nilai signifikansi p = 0.007 <    = 0.05, maka H 1 ditolak H0 dan 
diterima, artinya variabel investasi aktiva tetap memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap variabel nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging di derivatif 
valuta asing. 

Sesuai dengan model Rappaport (2008), investasi aktiva tetap merupakan salah satu 
variabel yang dapat meningkatkan arus kas bersih operasi yang berdampak positif terhadap 
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berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
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terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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nilai pemegang saham. Dalam penelitian ini digunakan Net Fixed Assets to Total Assets 
(NFA) sebagai indikator investasi aktiva tetap, sebagaimana model penelitian Allayannis dan 
Weston (2011) serta Suriawinata (2014). Net Fixed Assets to Total Assets (NFA) dapat 
diperoleh dengan membagi aktiva tetap bersih dengan total aktiva. 

Penelitian empiris mengenai hubungan antara keputusan investasi dan nilai perusahaan 
pertama kali dilakukan oleh McConell dan Muscarella (2005), di mana mereka menemukan 
hubungan yang positif dan signifikan antara pengumuman investasi dengan nilai perusahaan 
dan demikian pula sebaliknya, hubungan yang negatif antara pengumuman divestasi dan nilai 
perusahaan. Penelitian ini mengasumsikan bahwa kemampuan suatu perusahaan untuk 
menghasilkan laba ditentukan pula oleh aktiva tetap yang dimiliki perusahaan tersebut yang 
berperan besar dalam menghasilkan pendapatan (revenue). Semakin besar aktiva tetap maka 
semakin besar juga nilai total aktiva, karena aktiva tetap merupakan bagian yang membentuk 
total aktiva. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki porsi aktiva tetap yang tinggi, 
mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut giat berinvestasi, dan sebagai konsekuensinya 
akan mampu menghasilkan laba/ arus kas masa depan yang dapat meningkatkan kekayaan 
pemegang saham. Sehingga Net Fixed Assets to Total Assets (NFA) dapat menjadi proxy dari 
investasi aktiva tetap. 

Allayannis dan Weston (2011), serta Suriawinata (2014) membuktikan adanya pengaruh 
positif dan signifikan investasi aktiva tetap terhadap nilai pemegang perusahaan yang 
melakukan hedging. Dalam penelitian yang dilakukan, menunjukkan hasil yang mendukung 
penelitian terdahulu. Terbukti bahwa investasi aktiva tetap yang di proxy oleh Net Fixed 
Assets to Total Assets (NFA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pemegang 
perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. Hasil yang positif dan 
signifikan mengindikasikan bahwa semakin meningkat investasi aktiva tetap perusahaan, 
maka akan menyebabkan semakin meningkat juga nilai pemegang saham perusahaan yang 
melakukan hedging di derivatif valuta asing. 4. Investasi Modal Kerja 
Hasil analisis regresi parsial antara investasi aktiva tetap terhadap nilai pemegang saham 
perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing,  diperoleh nilai t hitung = 2.244 
> t tabel = ±1,980. Dengan nilai signifikansi p = 0.028 <    = 0.05, maka H 1 ditolak H0 dan 
diterima, artinya variabel investasi modal kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap variabel nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging di derivatif 
valuta asing. 

Sesuai dengan model Rappaport (2008), investasi modal kerja merupakan salah satu 
variabel yang dapat meningkatkan arus kas bersih operasi yang berdampak positif terhadap 
nilai pemegang saham. Dalam penelitian ini digunakan Current Assets (CA) sebagai indikator 
investasi modal kerja, sebagaimana model penelitian Allayannis dan Weston (2011) serta 
Suriawinata (2014). Current Assets (CA) diperoleh dengan menjumlahkan kas dan setara kas, 
piutang, dan persediaan yang merupakan aktiva lancar. Investasi modal kerja merujuk kepada 
aktiva lancar, dan kebijakan modal kerja mengacu kepada keputusan-keputusan yang 
berkaitan dengan aktiva lancar. Jika perusahaan dapat mengelola aktiva lancarnya dengan 
lebih efisien sehingga dapat beroperasi dengan investasi yang lebih kecil pada modal kerja, 
maka hal ini akan meningkatkan profitabilitas perusahaan tersebut, sehingga juga 
meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan. 
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Investasi modal kerja berupa aktiva lancar, dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, dan 
semakin besar kepemilikan atas aktiva lancar, semakin kecil perusahaan menghadapi bahaya 
kekurangan aktiva tersebut, sehingga semakin rendah risiko operasinya. Akan tetapi memiliki 
modal kerja membutuhkan biaya, jika persediaan terlalu besar, maka perusahaan akan 
memiliki aktiva yang menghasilkan pengembalian nol atau bahkan negatif jika biaya 
penyimpanan dan kerusakannya tinggi. Dan tentu saja perusahaan harus mendapatkan modal 
untuk membeli aktiva seperti persediaan, dan modal ini juga membutuhkan biaya, dan hal ini 
semakin akan meningkatkan hambatan dari persediaan yang berlebihan (atau piutang atau 
bahkan kas). Jadi, terdapat tekanan untuk memiliki jumlah aktiva lancar hingga tingkat 
minimal yang konsisten dengan menjalankan bisnis tanpa adanya gangguan. Sehingga 
diperlukan kebijakan modal kerja yang mengacu kepada keputusan-keputusan yang berkaitan 
dengan aktiva lancar dan pendanaannya. 

Terdapat faktor-faktor unik yang berhubungan dengan masing-masing komponen dalam 
modal kerja, yaitu aktiva lancar yang memang dibutuhkan, tetapi terdapat biaya-biaya yang 
terkait dengan kepemilikannya. Oleh sebab itu jika perusahaan dapat mengelola aktiva 
lancarnya. Jika perusahaan dapat mengelola aktiva lancarnya dengan lebih efisien sehingga 
beroperasi dengan investasi yang lebih kecil pada modal kerja, maka hal ini akan 
meningkatkan profitabilitas. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan, sebuah perusahaan 
akan menemui masalah likuiditas jika terlalu banyak mengurangi kas, persediaan, dan 
piutangnya. Jadi, kebijakan manajemen aktiva lancar yang optimal adalah kebijakan yang 
dengan cermat melakukan pertukaran biaya dan keuntungan atas kepemilikan modal kerja. 

Hasil penelitian Suriawinata (2014) membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan 
investasi modal kerja terhadap nilai pemegang perusahaan yang melakukan hedging. Dalam 
penelitian yang dilakukan, menunjukkan hasil yang mendukung penelitian terdahulu. Terbukti 
bahwa investasi modal kerja yang di proxy oleh Current Assets (CA) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai pemegang perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta 
asing. Hasil yang positif dan signifikan mengindikasikan bahwa semakin meningkat investasi 
modal kerja perusahaan, maka akan menyebabkan semakin meningkat juga nilai pemegang 
saham perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. 

5. Biaya Modal 
Hasil analisis regresi parsial antara investasi aktiva tetap terhadap nilai pemegang saham 
perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing,  diperoleh nilai t hitung = -
1.357 < t tabel = ±1,980. Dengan nilai signifikansi p = 0.179 >    = 0.05, maka H 0ditolak dan 
H1 diterima, artinya variabel biaya modal memiliki pengaruh yang negatif dan tidak 
signifikan terhadap variabel nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging di 
derivatif valuta asing. 

Biaya modal yang digunakan, baik untuk perusahaan maupun proyek khusus, adalah 
biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang ini mempunyai beberapa 
komponen, yaitu biaya utang (cost of debt), biaya saham preferen (cost of preferred stock), 
dan biaya ekuitas biasa (cost of common equity). Setelah komponen-komponen biaya modal 
ini dihitung, dengan memasukkan unsur proporsi sumber dana dalam struktur modal sebagai 
penimbang, biaya modal rata-rata tertimbang / weighted average cost of capital (WACC) 
dapat dihitung (Brigham dan Houston, 2016). 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
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PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Menurut Brigham dan Houston (2016), weighted average cost of capital (WACC) 
merupakan proxy dari biaya modal. Karena WACC mencerminkan tingkat kapitalisasi pasar, 
di mana dalam penghitungan WACC menggunakan masing-masing proporsi sumber dana 
baik dari biaya hutang, saham preferen, maupun saham biasa.  Penelitian ini tidak mampu 
membuktikan adanya pengaruh  biaya modal terhadap nilai pemegang saham perusahaan 
yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. Hal ini dikarenakan di Indonesia 
mempunyai stabilitas ekonomi yang kurang tinggi, dan perusahaanperusahaan yang terdaftar 
di BEI mempunyai tingkat hutang (debt) dengan volativitas yang tinggi. Teori Modigliani-
Miller (2008), mengembangkan model bagi perusahaan yang mempunyai aliran kas lancar, 
dan mempunyai tingkat hutang (debt) yang konstan dapat menggunakan model weighted 
average cost of capital (WACC). Menurut Beinfait (2015), pendekatan WACC mudah 
digunakan dan efisien ketika asumsi bahwa struktur modal (hutang) tidak akan berubah di 
masa mendatang dapat dibuat konstan. Menurut Brigham dan Houston (2016), terdapat 
masalah dalam biaya modal yaitu kesulitan masalah pengukuran ketika megestimasikan biaya 
modal dengan tingkat risiko yang berbeda-beda. 

Perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini mempunyai struktur modal yang 
sebagian besar terdiri dari hutang (debt), dimana komponen hutang (debt) cenderung semakin 
meningkat selama periode 2014-2016. Sehingga peningkatan hutang akan meningkatkan 
risiko perusahaan, dan peningkatan komponen biaya ini akan cenderung meningkatkan 
pembobotan weighted average cost of capital (WACC). Akan tetapi peningkatan nilai biaya 
modal yang di proxy oleh weighted average cost of capital (WACC) dalam praktiknya di 
dunia investasi tidak mempengaruhi harga saham, dimana harga saham merupakan komponen 
formula dari market to book value ratio (MBR) yang merupakan indikator dari nilai 
pemegang saham. Harga saham dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal perusahaan (inflasi, 
tingkat suku bunga, pajak), permintaan dan penawaran yang tidak dapat dikendalikan oleh 
perusahaan. Perusahaan besar dalam penelitian ini seperti HMSP, INDF, INTP, ISAT, MLBI, 
TLKM mempunyai proporsi hutang di atas 50% dan memiliki nilai  weighted average cost of     
capital (WACC) yang cenderung meningkat selama tahun 2014-2016, akan tetapi nilai 
pemegang saham yang di proxy oleh market to book value ratio (MBR) cenderung stabil 
bahkan naik. Hal tersebut dikarenakan perusahaan mempunyai reputasi yang bagus di mata 
investor, dan mempunyai trade record yang baik (tercermin dalam harga sahamnya yang 
berhubungan dengan nilai pemegang saham), sehingga investor tetap akan membeli saham 
perusahaan dengan biaya modalnya rendah / biaya modal tinggi (memiliki proporsi hutang 
yang tinggi) dan risiko investasi tinggi. Investor cenderung memilih perusahaan tersebut 
dikarenakan pandangan tentang semakin tinggi risiko maka semakin tinggi tingkat 
pengembalian yang diharapkan (high risk high return). Konsep risiko dan return dipopulerkan 
oleh Markowitz (2005), menurut Mamduh (2014) salah satu aplikasi konsep risiko adalah 
biaya ratarata tertimbang (WACC) yang dipakai sebagai discount rate dalam penganggaran 
modal. Ada hubungan positif antara keuntungan yang disyaratkan dengan risiko. Semakin 
tinggi risiko, semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan (high risk high return). 
Sehingga dalam penelitian ini biaya modal dengan aplikasi konsep risiko adalah biaya rata-
rata tertimbang (WACC) tidak dapat mempengaruhi nilai pemegang saham perusahaan. 
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Menurut Mamduh (2014), WACC sebagai indikator dari biaya modal tidak dapat 
diaplikasikan dengan baik, dikarenakan faktor hutang (debt). Dimana pada WACC komponen 
hutang (Wd (proporsi hutang dari modal) dan Kd (biaya hutang)) yang dihitung adalah hutang 
jangka panjang. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan obyek perusahaan manufaktur 
yang melakukan hedging di derivatif valuta asing, dimana hutang (debt) yang dilindungi dan 
diperhitungkan adalah hutang jangka pendek. Sehingga kebijakan hedging perusahaan pada 
hutang jangka pendek tidak sesuai dengan perhitungan WACC yang menggunakan 
perhitungan jangka panjang, menyebabkan indikator WACC tidak dapat diaplikasikan dengan 
baik untuk mengukur biaya modal perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta 
asing. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Mamduh (2014) dan Beinfait (2015). Terbukti bahwa 
indikator WACC belum bisa diaplikasikan dengan baik, sehingga biaya modal tidak dapat 
mempengaruhi nilai pemegang saham perusahaan. Hasil pengujian yang tidak signifikan 
menunjukkan indikasi bahwa variabel biaya modal tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai 
pemegang saham yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. 
Pengujian terhadap hipotesis ke-3 bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh dominan 

value drivers (pertumbuhan penjualan, laba operasi, investasi aktiva tetap, investasi modal kerja, 
dan biaya modal) terhadap nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging di 
derivatif valuta asing. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 2 di atas, variabel pertumbuhan 
penjualan dengan indikator TATO  menunjukkan nilai standardized coefficients beta terbesar 
yaitu 0.731, maka hipotesis ke-3 diterima. 

Penelitian Allayannis dan Weston (2011), menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Demikian juga dengan penelitian 
Suriawinata (2014), menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai pemegang saham perusahaan. Sesuai dengan penelitian sebelumnya, 
penelitian ini mampu membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan 
penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai pemegang saham perusahaan yang 
melakukan hedging di derivatif valuta asing. Hasil yang positif dan signifikan mengindikasikan 
bahwa semakin meningkat pertumbuhan penjualan perusahaan, maka akan menyebabkan 
semakin meningkat juga nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging di derivatif 
valuta asing. 

Menurut model Rappaport (2008), pertumbuhan penjualan merupakan salah satu variabel 
yang dapat meningkatkan arus kas bersih operasi yang berdampak positif terhadap nilai 
pemegang saham. Sesuai dengan model penelitian Allayannis dan Weston (2011) serta 
Suriawinata (2014), digunakan total asset turnover (TATO) sebagai indikator pertumbuhan 
penjualan. Total assets turnover (TATO) merupakan salah satu ukuran rasio aktifitas yang 
diperoleh dengan membagi jumlah penjualan dengan total aktiva. Rasio ini mencerminkan sejauh 
mana aset yang dimiliki oleh perusahaan mampu menghasilkan penjualan, artinya semakin 
produktif aktiva perusahaan maka semakin tinggi pula penjualan yang dapat dihasilkan. 

Sesuai dengan penelitian Suriawinata (2014), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan 
penjualan mempunyai pengaruh dominan terhadap nilai pemegang saham perusahaan. 
Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-3, penelitian ini mampu membuktikan adanya 
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pengaruh dominan pertumbuhan penjualan terhadap nilai pemegang saham perusahaan yang 
melakukan hedging di derivatif valuta asing. Hasil pengujian yang signifikan menunjukkan 
indikasi bahwa pertumbuhan penjualan dapat dapat meningkatkan nilai pemegang saham 
perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. 

KESIMPULAN 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh value drivers (pertumbuhan penjualan, 

laba operasi, investasi aktiva tetap, investasi modal kerja, dan biaya modal) terhadap nilai 
pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. Bahwa value 
drivers yaitu pertumbuhan penjualan, laba operasi, investasi aktiva tetap, dan investasi modal 
kerja, dan biaya modal secara bersama-sama dapat meningkatkan nilai pemegang saham 
perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. 

Bahwa variabel value drivers yaitu pertumbuhan penjualan, laba operasi, investasi aktiva 
tetap, investasi modal kerja dapat meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan yang 
melakukan hedging di derivatif valuta asing. Dalam penelitian ini biaya modal yang tidak mampu 
meningkatkan nilai pemegang saham, dikarenakan kebijakan hedging perusahaan pada hutang 
jangka pendek tidak sesuai dengan perhitungan weighted average cost of capital (WACC)  yang 
menggunakan perhitungan jangka panjang, menyebabkan indikator weighted average cost of 
capital (WACC)  tidak dapat diaplikasikan dengan baik untuk mengukur biaya modal perusahaan 
yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. 

Bahwa pertumbuhan penjualan merupakan faktor yang memiliki andil paling besar dalam 
meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta 
asing. Semakin meningkat pertumbuhan, maka semakin meningkat juga nilai pemegang saham 
perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. Hasil studi dalam penelitian ini 
secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa value drivers dapat meningkatkan nilai pemegang 
saham perusahaan yang melakukan hedging di derivatif valuta asing. 
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Tabel 1: Perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

 
1 ASII ( Astra Internasional, Tbk )  
2 BLTA ( Berlian Laju Tanker, Tbk )  
3 HERO ( Hero Supermarket, Tbk )  
4 HMSP ( HM Sampoerna, Tbk )  
5 INDF ( Indofood, Tbk )  
6 INDR ( Indorama Synthetics, Tbk )  
7 INTP ( Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk )  
8 ISAT ( Indosat, Tbk )  
9 LTLS ( Lautan luas, Tbk )  
10 MLBI ( Multi Bintang Indonesia, Tbk )  
11 SMDR ( Samudera Indonesia, Tbk )  
12 SMSM ( Selamat Sempurna, Tbk )  
13 TBLA ( Tunas Baru Lampung, Tbk )  
14 TFCO ( Teijin Indonesia fiber corporation, Tbk )  
15 TLKM ( Telekomunikasi Indonesia, Tbk )  
16 UNIC ( Unggul Indah Cahaya, Tbk )  
17 UNTR ( United tractors, Tbk )  
18 UNVR ( Unilever Indonesia, Tbk )  
19 VOKS ( Voksel Electric, Tbk )  

No Nama Perusahaan  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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ABSTRAK 
Bisnis asuransi muncul untuk membantu mengurangi risiko pihak tertanggung. Dalam tulisan ini 
dibahas pengaruh agen dan broker asuransi terhadap penjualan. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa agen asuransi berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan; broker 
asuransi berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan; agen dan broker asuransi secara 
simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel penjualan.  
Terdapat hubungan positif dengan korelasi sedang antara agen asuransi dan penjualan. Besarnya 
korelasi antara agen asuransi dan penjualan adalah 0,444 dengan nilai sig. 0,001 < 0,05. Terdapat 
hubungan positif dengan korelasi sedang antara broker asuransi dan penjualan. Besarnya korelasi 
antara broker asuransi dan penjualan adalah 0,407 dengan nilai signifikan 0,003 < 0,05.  Terdapat 
hubungan positif dengan korelasi sedang antara agen asuransi dan broker asuransi terhadap 
penjualan sebesar 0,526.  
Key words: insurance, agen, broker, penjualan perseorangan.  
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang  
Dewasa ini dunia perasuransian sudah semakin maju. Semakin maraknya perkembangan 
perusahaan asuransi baik swasta maupun milik negara (BUMN) dan semakin beragamnya produk 
asuransi yang ditawarkan menjadi tanda bahwa dunia perasuransian di Indonesia semakin 
berkembang. Perkembangan-perkembangan ini dilakukan untuk memuaskan tuntutan kebutuhan 
masyarakat dimana mereka membutuhkan proteksi yang semakin kompleks dan rumit akan risiko 
yang mungkin saja terjadi di tengah-tengah masyarakat. 
Perkembangan asuransi di Indonesia juga ditunjang dengan masyarakat Indonesia yang sudah 
mulai mengetahui dan memahami arti dari asuransi itu sendiri, yakni bukan hanya sebagai sarana 
perlindungan untuk harta benda mereka, tetapi juga sebagai investasi perlindungan diri untuk 
masa yang akan datang. Ketidakpastian yang mungkin akan terjadi juga membuat masyarakat 
mencari cara untuk menghindar atau bahkan memindahkan segala risiko yang mungkin terjadi 
dan dapat menimbulkan kerugian pada segala aset dan harta benda mereka. Disinilah peran 
asuransi sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat untuk menjamin dan memproteksi 
mereka dari kemungkinan terjadinya segala risiko yang dapat menmbulkan kerugian secara 
finansial. 
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, produk asuransi yang ditawarkan saat ini sangat 
beragam. Untuk ranah asuransi umum saja terdapat puluhan produk asuransi yang dipasarkan. 
Produk - produk asuransi tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa kategori produk asuransi. 
Produk Asuransi Harta Benda (Property Insurance) yang mencakup asuransi kebakaran, gempa 
bumi, paket untuk gedung dengan berbagai okupasi serta asuransi semua risiko. Produk Asuransi 
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Rekayasa (Engineering Insurance) untuk proteksi yang berhubungan dengan ranah perindustrian 
seperti asuransi konstruksi, pemasangan mesin, alat berat, mesin dan  lainnya. Produk Asuransi 
Kelautan (Marine Risks) yang meliputi risiko-risiko laut seperti pengangkutan barang, rangka 
kapal dan pembuatan kapal itu sendiri. Produk Asuransi Tanggung Gugat (Liability Insurance) 
untuk proteksi yang berhubungan dengan tanggung gugat ataupun tanggung jawab yang 
melibatkan pihak ketiga. Produk Asuransi Professional Liability untuk menjamin risiko yang 
mungkin diakibatkan oleh malpraktik atau wanprestasi yang ditimbulkan oleh profesi dari 
seseorang. Produk Asuransi Pesawat dan Satelit untuk menjamin risiko pembangunan pesawat 
dan satelit serta risiko dalam pengoperasiannya. Produk Asuransi Aneka untuk menjamin risiko 
seperti pencurian (Burglary), Asuransi Uang (Money Insurance),  Asuransi Kecelakaan Diri 
(Personal Accident) dan produk lainnya. Asuransi Penjaminan (Surety Bond) untuk menjamin 
pelaksanaan kontrak ataupun tender dan yang terakhir, yaitu Produk Asuransi Kendaraan 
Bermotor (Motor Vehicle Insurance). 
Meningkatnya  kerugian materil menjadi momok bagi pemilik kendaraan bermotor. Risiko inilah 
yang tidak mereka inginkan, sehingga mungkin hal ini juga yang membuat produk asuransi 
kendaraan bermotor diminati dan membuat produk asuransi ini laris di pasaran. 
Tingkat kejadian yang tinggi menjadi tantangan bagi para underwriter dalam mengakseptasi 
risiko asuransi kendaraan bermotor. Pada kesempatan pengumpulan data kali ini penulis 
mendapat kesempatan untuk menjadi mengenal teknik underwriting untuk mengakseptasi 
penawaran asuransi yang berasal dari sumber bisnis agen asuransi dan broker asuransi. 
 
Perumusan masalah 
     Dengan berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok 
yang telah diteliti, dimana dengan semakin berkembangnya perusahaan Asuransi dan 
meningkatnya permintaan penutupan Asuransi oleh nasabah maka strategi pemasaran yang cocok 
diterapkan untuk dapat meningkatkan penjualan polis Asuransi pada PT Asuransi FPG Indonesia. 
Selain itu promosi penjualan juga berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan premi 
asuransi. Hal terpenting lainnya kecepatan dalam pelayanan klaim akan sangat menentukan 
kepuasan nasabah sehingga dapat menjadi salah satu alat promosi secara tidak langsung bagi PT 
Asuransi FPG Indonesia. 
     Secara ringkas perumusan masalah yang penulis dapat sampaikan adalah seperti dibawah ini:  
Apakah agen asuransi berpengaruh terhadap volume penjualan polis asuransi/ penerimaan premi 
di PT Asuransi FPG Indonesia 
Apakah broker asuransi berpengaruh terhadap  volume penjualan polis asuransi/ penerimaaan 
premi perusahaan PT Asuransi FPG Indonesia. 
Apakah agen asuransi dan broker asuransi berpengaruh terhadap volume penjualan polis asuransi/ 
penerimaan premi perusahaan PT Asuransi FPG Indonesia. 
 
 

LANDASAN TEORI 
          Di antara faktor internal yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan aset perusahaan 
asuransi adalah premi, klaim, investasi dan tingkat profitabilitas perusahaan.Penerimaan premi 
yang tinggi akan memberikan kontribusi modal berupa dana dari pihak ketiga yang dapat 
diinvestasikan untuk menambah keuntungan/profit agar kinerja perusahaan asuransi menjadi 
optimal, sehingga aset perusahaan menjadi tumbuh pada tiap tahunnya. Sedangkan klaim dapat 
diindikasikan dapat menghambat pertumbuhan aset perusahaan asuransi. 

ANALISIS PENGARUH AGEN ASURANSI DAN BROKER ASURANSI (MICHAEL WIRATMOKO)
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Untuk dapat meningkatkan premi yang lebih besar dari sumber bisnis agen maka perusahaan 
harus melakukan seleksi terhadap agen dengan imbalan apabila agen tersebut mencapai produksi 
tertentu maka akan mendapatkan “rewards” berupa uang tunai disertai jalan-jalan ke luar negeri 
serta tunjangan transport untuk menunjang operasional dalam mencari bisnis sehari-hari. 
     Pada dasarnya tidak ada agen asuransi dan broker asuransi yang loyal terhadap satu 
perusahaan asuransi saja akan tetapi orientasi agen asuransi adalah bagaimana mendapatkan hasil 
berupa komisi asuransi yang sebesar-besarnya terhadap produksi/ premi asuransi  yang akan 
diberikan kepada perusahaan asuransi. 
     Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kajian yang komprehensif terhadap alur 
bisnis di dunia asuransi khususnya bisnis asuransi yang melalui agen asuransi dan broker 
asuransi. Peneliti fokus terhadap bagaimana menjalankan operasional perusahaan asuransi dilihat 
dari berbagai sudut pandang antara lain dari sisi underwriting, penanganan klaim, investasi 
sehingga dapat meningkatkan jumlah aset perusahaan asuransi khususnya pada PT Asuransi FPG 
Indonesia. 
 
Perilaku Konsumen   
     Dalam membahas tentang pemasaran, ada beberapa istilah yang menurut Kotler dan Levy 
(1969) harus diketahui yaitu: Kebutuhan (needs). Suatu keadaan dimana seseorang merasa 
kekurangan terhadap pemuas dasar tertentu. Keinginan (wants). Yaitu hasrat atau kehendak yang 
kuat akan pemuas kebutuhan spesifik. 
Permintaan (demands).  Yaitu keinginan akan produk spesifik yang akan didukung oleh 
kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan menjadi suatu permintaan, bila 
didukung adanya daya beli. Produk (product). Segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk 
memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Istilah lainnya adalah penawaran (offerring) dan 
pemecahan (solution). Nilai (Value). Perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk 
memuaskan kebutuhannya.  Biaya (Cost). Sesuatu atau sejumlah yang dikorbankan untuk 
mendapatkan atau memuaskan kebutuhan.  Kepuasan (Satisfaction). Perasaan senang atau 
kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja suatu produk 
dan harapan-harapannya. Pertukaran (exchange). Tindakan memperoleh produk yang 
dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Pasar (market). 
Semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang sama yang 
mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan 
keinginan. 
 
Penjualan Perseorangan  
Peran penjualan perseorangan sangat penting dalam bisnis asuransi. Masih banyak anggota 
masyarakat yang belum sadar akan risiko atas keputusannya baik dalam membeli asset maupun 
tindakannya. Agen bertugas untuk menjelaskan sehingga nasabah paham akan risiko tersebut dan 
mengambil keputusan untuk menggunakan produk asuransi yang ditawarkannya.    
Sujan et. al. (1994) menandaskan bahwa keberhasilan penjualan perorangan harus  berorientasi 
pada kinerja. “Learning organizations will outperform those that are only performance oriented,  
we find that a learning goal orientation adds significantly to a performance goal orientation in 
causing sales people  to  be effective”. Orientasi pada kinerja akan mengurangi rasa hormat pada 
aspek kemanusiaan serta cenderung melanggar moral.  
Menurut  Erevelles dan Fukawa   (2013), persaingan yang sangat ketat sangat dibutuhkan moral 
dalam berbisnis. Tuntutan atasan mengakibatkan perilaku amoral para karyawannya. “In
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hypercompetitive marketplaces, ethics and values become extremely important. As stated earlier, 
even their own managers sometimes perceive salespeople to be potentially unethical, especially 
in high-pressure, competitive situations”.  Oleh karena itu, setiap kali diadakan pelatihan, perlu 
diperjelas tujuan pelatihan yang tidak hanya menekankan keterampilan namun juga harus 
memperhatikan aspek spiritual.   
Sebagaimana disampaikan oleh Szymanski (1988), tujuan suatu pelatihan harus jelas. “For a 
training program to increase selling effectiveness, the declarative knowledge perspective 
suggests three training objectives. One is to have the less effective salesperson's ordering of 
attributes more closely approximate the ordering of more successful salespeople. A second is to 
have the quantitative lev-els of attributes stored in memory by unsuccessful salespeople more 
closely match the levels of effective salespeople. The third is to have the relative emphasis given 
to attributes be similar across successful and un-successful salespeople”. 
McClaren (2012) mengungkapkan peran dari asosiasi serta profesionalitas dalam menegakkan 
moral.  “Professional associations and professional values are important for consumers, 
practitioners, industry, and government, yet there appear to be few studies investigating the 
relationship between such associations and the ethics of their stakeholder groups”. Dalam 
pelatihan perlu ditekankan nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap jabatan. “Differences 
between education and training may be important in distinguishing between and understanding 
the professional and organizational socialization that influences the work-norms that shape 
ethical perceptions, yet the influence of education and training on such socialization appears to 
be unknown”.  
Verbeke dan Bagozzi (2003) menyatakan “The culture in which a person functions plays an 
important  role in the emergence of SC-emotions. Whether a person operates in an 
interdependent  or independent-based culture may make a difference in the experience of and 
coping with SC- emotions and  their effects on performance (Markus & Kitayama, 1991). For 
instance, people who are more interdependent might be more prone to developing 
embarrassment than independent-minded sales people. Embarrassment could become a strategic 
tool in interpersonal relationships”. 
Peranan etika yang ada dalam budaya organisasi sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh 
Ferrell et. al. (2007) “Important to greater understanding in the development of  the sales 
organization’s ethical climate is the discovery of specific attitudes and beliefs that will improve 
the salesperson’s perception of the ethicalness of the sales manager and the  sales ethical 
climate”. 
 
Kerangka Pemikiran 
     Terdapat ketidakpastian yang akan terjadi di kemudian hari dari setiap aset yang dimiliki oleh 
individu maupun perusahaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali atau kemampuan 
manusia, sehingga diperlukan suatu lembaga keuangan non bank untuk menanggung resiko yang 
mungkin dihadapi di kemudian hari tersebut. Lembaga keuangan non bank tersebut adalah 
Perusahaan Asuransi.  
     Perusahaan Asuransi menawarkan jasa perlindungan finansial kepada masyarakat berdasarkan 
prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk dana yang 
selalu siap digunakan ketika tertanggung mengalami musibah atau resiko. 
      Tawaran perusahaan asuransi tersebut sangat tepat dalam melindungi finansial, akibat 
hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan atau kerugian yang dialami. Perusahaan 
asuransi bertindak sebagai lembaga keuangan yang akan mengganti kerugian seperti sesaat 
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sebelum terjadinya kerugian tersebut. Perusahaan Asuransi akan melakukan penggantian sebesar 
nilai dari aset yang diasuransikan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dengan 
demikian perlu diinformasikan kepada masyarakat betapa pentingnya asuransi untuk menjamin 
kerugian finansial yang akan ditimbulkan.  
     Seiring dengan pernyataan diatas perusahaan asuransi harus mampu memberikan informasi 
kepada masyarakat betapa pentingnya asuransi, pihak perusahaan harus mampu memasarkan 
produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan demikian strategi pemasaran yang tepat sangat 
dibutuhkan, karena strategi pemasaran merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. 
     Sebelum penjelasan lebih lanjut sebaiknya perlu disampaikan terlebih dahulu mengenai apa 
itu strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran produk memberikan dasar bagi 
perusahaan untuk mengambil langkah yang efektif untuk masa yang akan datang. 
 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
      
             H1 
   
       H2 
    

     H3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kekuatan yang ada pada PT Asuransi FPG Indonesia adalah sumber daya manusia yang 

profesional yang didukung oleh system yang handal dan modal yang cukup serta merupakan 
perusahaan patungan dengan modal dari dalam dan luar negeri. Kelemahan adalah rate yang 
diberlakukan cukup tinggi karena perusahaan mempunyai prinsip bahwa calon nasabah harus 
yang benar-benar berkualitas sehingga mempunyai kemauan dan kemampuan membayar 
sejumlah premi untuk dapat mendapatkan polis asuransi. Peluangnya adalah semakin banyaknya 
masyarakat Indonesia yang sadar akan kegunaan asuransi sehingga membuka peluang untuk 
mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Ancamannya adalah munculnya perusahaan-
perusahaan asuransi baru sehingga menambah daya saing untuk mendapatkan calon nasabah. 
Dengan kata lain calon nasabah akan diperebutkan oleh beberapa perusahaan asuransi. 

 
Hipotesis 
     Dalam penelitian ini penulis dapat menyampaikan hipotesis seperti dibawah ini: 
Ho1 : Tidak terdapat pengaruh agen asuransi terhadap penjualan secara parsial. 
Ha1 :Terdapat pengaruh agen asuransi terhadap penjualan secara parsial. 
Ho2  : Tidak terdapat pengaruh broker asuransi terhadap penjualan secara parsial. 
Ha2 : Terdapat pengaruh broker asuransi terhadap penjualan secara parsial. 

Volume Penjualan 
(Y) 

Agen Asuransi (X1) 

Broker Asuransi (X2) 
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saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 
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LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Ho3 : Tidak terdapat pengaruh agen asuransi dan pengaruh broker asuransi terhadap penjualan 
secara parsial secara simultan. 
Ha3 : Terdapat pengaruh agen asuransi dan pengaruh broker asuransi terhadap penjualan secara 
parsial secara simultan. 
 

METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
Penelitian ini diklasifikasi ke dalam penelitian kausal komparatif. Karena berdasarkan pada 
karakteristik masalah yang diteliti penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab 
akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. 
 
Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh secara 
langsung dari PT Asuransi FPG Indonesia, Jakarta. 
 
Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti untuk melakukan pengumpulan data adalah 
dengan mengolah data, artikel, jurnal, maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik 
yang peniliti bahas. Sementara studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 
mengumpulkan data skunder, dilakukan dengan cara melakukan penelusuran data-data yang 
diperlukan dalam penelitian ini. 
Sedangkan kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan 
kepada karyawan pada PT Asuransi FPG Indonesia, Jakarta, sifat pertanyaan yang diajukan 
merupakan tertutup yang berarti jawaban setiap pertanyaan telah ditentukan terlebih dahulu dan 
bagi responden tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lain. 
 
Variabel dalam penelitian 
Variabel adalah jumlah yang terukur dan dapat variasi atau mudah berubah. Maka variabel 
umumnya dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu : 
Dependent Variable (Y), identik dengan variabel terikat atau variabel dependen, yang dijelaskan. 
Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam variabel dependen adalah penjualan  karyawan PT 
Asuransi FPG Indonesia, Jakarta. 
Independent Variable (X), identik dengan variabel bebas atau variabel independen. Variabel 
independen sebagai penjelas dianggap sebagai variabel prediktor atau penyebab karena 
memprediksi atau menyebabkan variabel dependen. Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam 
variabel independen adalah pemberian agen dan broker asuransi pada PT Asuransi FPG 
Indonesia, Jakarta. 
 
Metode Analisis Data 
Uji validitas dan Uji Reliabilitas 

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kualitatif, karena di dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Ada 
dua konsep untuk mengukur kualutas data, yaitu sebagai berikut : 
Uji Validitas. Uji validitas adalah uji statistik yang digunakan guna menentukan seberapa valid 
suatu item pertanyaan mengukur variabel yang diteliti. Sementara menurut Sugiyono (2009 : 455) 
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validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. 
Uji Reliabilitas. Uji reliabilitas adalah uji statistik yang digunakan guna menentukan reliabilitas 
serangkaian item pertanyaan dalam kehandalannya mengukur suatu variabel. Sugiyono (2007 : 
267) menyatakan uji reliabilitas sebagai dilakukan dengan melihat koefisien Alpha Cronbach 
yang dapat diartikan sebagai hubungan positif antara pertanyaan satu dengan yang lainnya. 
Reabilitas suatu instrumen variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Alpha Cronbach  0,60. 
 
Analisi Regresi Linear Berganda 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan regresi linear berganda (multiple 
regression) untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (X1, X2,.....Xn) terhadap 
variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 
independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 
positif atau negatif terhadap variabel dependen. Hubungan fungsional regresi dapat dirumuskan 
sebagai berikut ini : 
 Y’= a + bX1 +  bX2 
Keterangan : 
Y’ = Penjualan Produk Asuransi 
a = konstanta 
b = koefisien regresi dari variabel bebas 
X1 = variabel agen Asuransi  
X2 = variabel Broker Asuransi 

Koefisien Korelasi 
Korelasi berarti derajat hubungan antara variabel-variabel, korelasi mengukur derajat hubungan 
antara 2 atau lebih variabel. Hubungan antara 2 variabel (Misal X dan Y) dapat linear, non-linear, 
positif atau negatif. Analisis  korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur 
besarnya hubungan linier antara dua variabel atau lebih. 
Nilai korelasi populasi (r) berkisar pada interval -1     1. Jika korelasi bernilai positif, maka 
hubungan antara dua variabel bersifat searah. Sebaliknya, jika korelasi bernilai negatif, maka 
hubungan antara dua variabel bersifat berlawanan arah. 
R dalam regresi linier berganda menunjukkan nilai korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua 
atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, 
jika mendekati 1 maka hubungan semakin erat, tetapi jika mendekati 0 maka hubungan semakin 
lemah. 
 
Uji Kofisien Determinasi (R2)
Kofisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel 
independen secara serentak terhadap perubahan variabel dependen. Nilai R2

  menunjukkan 
presentase tingkat kebenaran prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan. Nilai R2

 memiliki 
renge 0 sampai 1, yang berarti apabila R2

 adalah 1, maka presentase sumbangan pengaruh yang 
diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Sementara jika R2 
sama dengan 0, maka tidak ada sedeikitpun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan 
variabel independen terhadap variabel dependen. 
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Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji statistik t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen secara parsial. Bila tingkat probailitas lebih kecil 
daripada 0,05 maka dapat dikatakan variabel variabel independen secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. 
 
Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel inependen yang terdapat dalam 
persamaan regresi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
dependen. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (bisa 
digeneralisasikan). Bila tingkat probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Untuk mendapakan gambaran mengenai pelanggan yang menjadi responden, dilihat berdasarkan : 
jenis kelamin, usia, jabatan, dan pendapatan. Setelah melihat hasil penyebaran kuesioner 
sebanyak 50 responden, maka dapat diketahui gambaran umum responden sebagai berikut :

                                                      Tabel 1 
               Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Keterangan Jumlah 
Responden

Persentase 

Pria 32 64% 
Wanita 18 36% 
Total 50 100% 

             Sumber : Data primer yang telah diolah  
 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah pria yang merupakan 
responden sebesar 32 orang (64%) dan sisanya 18 orang (36%) adalah wanita. Hal ini 
menunjukan bahwa Responden  didominasi oleh Pria. 
 

1) Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

                                                 Tabel 2 
                       Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

Keterangan Jumlah Responden Persentase 
19-25 tahun 13 26% 
26-35 tahun 21 42% 
36-45 tahun 8 16% 
>46 tahun 8 16% 

Total 50 100% 
        Sumber : Data primer yang telah diolah  
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Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa responden yang berusia antara 19-25 tahun berjumlah 
13 orang (26%), usia 26-35 tahun sebanyak 19 orang (42%), usia 36-45 tahun sebanyak 8 orang 
(16%), dan usia lebih dari 45 tahun berjumlah 7 orang (16%). Hal ini menunjukan bahwa 
sebagian besar Responden kisaran 26-35 tahun.

Klasifikasi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

                                                          Tabel 3 
                    Klasifikasi Responden berdasarkan Masa Kerja 

keterangan Jumlah Responden Presentase
<1 tahun 6 13% 

1-5 tahun 21 47% 

5-10 tahun 10 22% 

> 10 tahun 8 18% 

Total   100% 

 Sumber : Data primer yang telah diolah 
Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa responden memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun 
berjumlah 6 orang (13%), responden yang masa kerja antara 1-5 tahun berjumlah 21 orang 
(47%), responden yang memiliki masa kerja antara 5-10 tahun berjumlah 10 orang(22%), dan 
responden yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun berjumlah 8 orang (18%). Dalam hal ini 
menujukan bahwa sebagian besar responden memiliki lama bekerja yaitu berkisar antara 1-5 
tahun masa kerja. 
 
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan  

                                           Tabel 4 
           Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Keterangan Jumlah 
Responden 

Presentase 

SMA/SMK 21 47% 
D1,D2,D3 13 29% 

S1 9 20% 
S2 2 4% 

Total 45 100% 
Sumber : Data primer yang telah diolah  
 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah lulusan SMA yaitu 
terdapat 21 orang (47%), lulusan D1, D2, dan D3 sebanyak 13 orang (29%), lulusan S1 sebanyak 
9 orang (20%), dan lulusan S2 sebanyak 2 orang (4%). 
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Uji Validitas
 

Tabel 5 

 
 
Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa rhitung atau pearson correlation lebih besar dari rtabel sebesar 
0.2787.  Hal  ini menunjukkan bahwa semua instrumen dalam pengujian variabel dinyatakan 
valid.

Uji Reliabilitas 

Tabel 6 
Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Croanbach 
Alpha 

Keteranga  

1 Agen Asuransi 0,801 Reliabel 

2 Broker Asuransi 0,840 Reliabel 

3 Penjualan  0,609 Reliabel 

  
 Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa semua variabel memiliki koefisiensi alpha di atas 
0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa semua konsep pengukuran masing-masing variabel dari 
masing-masing kuesioner adalah reliabel. 
 
Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan 
variabel dependen, keduanya terdistribusi secara normal atau tidak. Normalitas data dalam 
penelitian dapat dilihat dengan cara menghitung nilai significan kolmogrov-smirnov dan 
memperhatikan titik-titik pada Normal P-Plot or Regresion Standardiez Residuali dari variabel 
dependen. 
Persyaratan dari uji normalitas adalah jika data menyebar di skitar garis diagonal dan mengikuti 
arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh 
dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi 
normalitas. 

No r hitung r tabel 
= 0,05 keterangan

Agen Asuransi Broker Asuransi Penjualan 

1 0,615 0,755 0,664 0.2787 valid 

2 0,838 0,799 0,771 0.2788 valid 

3 0,799 0,813 0,647 0.2789 valid 

4 0,66 0,773 0,377 0.2790 valid 

5 0,819 0,786 0,631 0.2791 valid 
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Tabel 7 
Uji Normalitas Penelitian 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardize

d Residual 
N 50

Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 1,69002877

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,155
Positive ,118
Negative -,155

Kolmogorov-Smirnov Z 1,093
Asymp. Sig. (2-tailed) ,183
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 

Berdasarkan uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai KSZ sebesar 1,093 
dan  Asymp. Sig. sebesar 0,183 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdristribusi 
normal. 

Gambar 2 
Hasil Pengujian Normalitas 

 
 
Dari Gambar 2 didapatkan hasil bahwa semua data distribusi secara normal, sebaran data berada 
di sekitar diagonal. Sehingga memenuhi persyaratan dari uji normalitas adalah jika menyebar 
disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 
normalitas.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 

161-165



 
 

Analisis Regresi Linier Berganda 
Tabel 8 

Regresi Linier Berganda 
 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 9,522 2,312 4,118 ,000
X1 ,258 ,096 ,352 2,693 ,010
X2 ,239 ,105 ,297 2,275 ,027

a. Dependent Variable: Y 
 

Y=a + b1X1  +  b2X2 
Y= 9,522 + 0,258X1+ 0,239X2 

 
 Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Konstanta sebesar 9,522 artinya, 
jika variabel agen asuransi (X1) dan broker asuransi (X2) nilainya adalah 0, maka penjualan (Y) = 
9,522 unit.  Jika X1 (agen asuransi) naik 1 poin dan X2 (broker asuransi) tetap, maka Y(penjualan) 
akan naik sebesar 0,258 unit. Jika X2 (broker asuransi) naik 1 poin dan X1 (agen asuransi) tetap, 
maka Y(penjualan) akan naik sebesar 0,239 unit.

Uji Koefisien Korelasi  
Tabel  9 

 Hasil Uji Koefisien Korelasi 
 

Correlations 
 X1 X2 Y 
Agen 
Asuransi 
X1 

Pearson Correlation 1 ,313* ,444**

Sig. (2-tailed) ,027 ,001
N 50 50 50

Broker 
Asuransi 
X2 

Pearson Correlation ,313* 1 ,407**

Sig. (2-tailed) ,027 ,003
N 50 50 50

Penjualan 
Y 

Pearson Correlation ,444** ,407** 1
Sig. (2-tailed) ,001 ,003
N 50 50 50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  
Berdasarkan Tabel 9  besarnya korelasi antara agen asuransi dan penjualan adalah 0,444 dengan 
nilai sig. 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dengan korelasi 
sedang antara agen asuransi dan penjualan. Besarnya korelasi antara broker asuransi dan 
penjualan adalah 0,407 dengan nilai signifikan 0,003 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 
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terdapat hubungan positif dengan korelasi sedang antara broker asuransi dan penjualan. Terdapat 
hubungan positif dengan korelasi sedang antara agen asuransi dan broker asuransi terhadap 
penjualan sebesar 0,526. Dengan tingkat signifikansi  0,000 lebih kecil dari 0,05.   
 
Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel  10 
Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 
1 ,526a ,277 ,246 1,72561 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 
Berdasarkan Tabel 10, maka didapat nilai R2 (R square) sebesar 0,246. Nilai R2 sebesar 0,246 
atau 24,6% yang berarti agen asuransi dan broker asuransi sebesar 24,6%, sedangkan sisanya 
sebesar 75,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Misalnya : Pemahaman 
masyarakat tentang Asuransi, Kesadaran akan Risiko, Promosi, Harga, Tempat, dan sebagainya. 
 
Uji t 

Tabel 11 
Hasil Uji t (Secara Parsial) 

 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 9,522 2,312  4,118 ,000 
X1 ,258 ,096 ,352 2,693 ,010 
X2 ,239 ,105 ,297 2,275 ,027 

a. Dependent Variable: Y 
 

1) Variabel Agen Asuransi 
H0 : 1 = 0 : Variabel agen asuransi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan. 
Ha : 1 > 0 : Variabel agen asuransi berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan. 
Dari hasil perhitungan Tabel 11 diketahui bahwa thitung untuk variabel agen asuransi (X1) 
memiliki nilai sebesar 2,693 dengan probabilitas sebesar 0,010. Dengan menggunakan taraf 
signifikansi 5% (0,05) diketahui bahwa nilai probabilitas 0,010 lebih kecil dari 0,05 berarti Ho 
ditolak dan Ha diterima. Sehingga didapati bahwa dalam penelitian ini agen asuransi berpengaruh 
secara signifikan terhadap penjualan. 
 
2) Variabel Broker Asuransi 

H0 : 1 = 0 : Variabel broker asuransi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan. 
Ha : 1 > 0 : Variabel broker asuransi berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan.  
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Dari hasil perhitungan Tabel 11 diketahui bahwa thitung untuk variabel broker asuransi (X2) 
memiliki nilai sebesar 2,275 dengan probabilitas sebesar 0,027. Dengan menggunakan taraf 
signifikansi 5% (0,05) diketahui bahwa nilai probabilitas 0,027 lebih kecil dari 0,05 berarti Ho 
ditolak dan Ha diterima. Sehingga didapati bahwa dalam penelitian ini broker asuransi 
berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan. 
 
Uji F 

Tabel 12  
Hasil Uji F (Secara Simultan) 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 53,666 2 26,833 9,011 ,000b

Residual 139,954 47 2,978
Total 193,620 49

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 
 Hasil data yang tertera pada Tabel 12 diperoleh nilai Fhitung sebesar 9,011 sedangkan 
untuk nilai Ftabel dengan taraf signifikansi ( ) = 0,05 dan jumlah sampel 50 maka diperoleh Ftabel 
sebesar 3,18.  Karena nilai Fhitung > Ftabel  (9,011 > 3,18) maka dapat disimpulkan bahwa 
persamaan regresi linear berganda sudah tepat dan dapat dinyatakan jika H0 ditolak dan H1 
diterima yang berarti variabel agen dan broker asuransi secara simultan memberikan pengaruh 
signifikan terhadap variabel penjualan. 
 

PENUTUP 
Kesimpulan  
Nilai probabilitas 0,010 lebih kecil dari 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga 
didapati bahwa dalam penelitian ini agen asuransi berpengaruh secara signifikan terhadap 
penjualan. 
Nilai probabilitas 0,027 lebih kecil dari 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga 
didapati bahwa dalam penelitian ini broker asuransi berpengaruh secara signifikan terhadap 
penjualan. 
Nilai Fhitung > Ftabel  (9,011 > 3,18) maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima 
yang berarti variabel agen dan broker asuransi secara simultan memberikan pengaruh signifikan 
terhadap variabel penjualan 
Rekomendasi  
Segala daya upaya harus dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk meningkatkan kinerja agen 
dan broker. Pelatihan serta wawasan para agen dan broker terus ditingkatkan sehingga 
kemampuan untuk  mencari nasabah baru terus dilakukan agar tidak mengalami kejenuhan.  
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